
Stadgar för Västerviks Fotoklubb 

fastställd vid extra årsmöte 2012-03-13 

1. Ändamål 
Västerviks fotoklubb verkar för ökat utbyte av foto som hobbyverksamhet bland 
medlemmarna genom att: 

• öka samhörigheten mellan fotointresserade i Västervik 
• öka kunskapen om fotografering, fotobearbetning och bildskapande 
• arrangera fotovisningar 
• arrangera fototävlingar 
• arrangera utflykter och resor med fototema 
• söka samköpsfördelar för medlemmarna 

2. Medlemskap 
Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om 
det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta sällskapets ändamål eller 
intressen. 

3. Sammansättning 
Sällskapet består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som 
medlemmar. 

4. Årsmöte 
Årsmöte ska hållas varje år i februari månad. Kallelse till årsmöte ska ske 
personligen till medlemmarna t ex via mail senast 10 dagar före. 

Årsmötet ska  

• utse ordförande, sekreterare samt två justerare/rösträknare för mötet 
• fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  
• fastställa föredragningslista 
• föredra verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt 

revisionsberättelse för det gångna året 
• besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

verksamhetsåret  
• besluta om budget och medlemsavgift för det kommande året 
• utse styrelse för det kommande verksamhetsåret 
• utse en revisor med ersättare med uppgift att granska klubbens förvaltning och 

räkenskaper. Båda utses på ett år. 
• utse valberedning på ett år  
• besluta om riktlinjer för verksamhete



 

Årsmötesbeslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter 
omröstning (votering). Varje medlem har en röst.  

Omröstning sker öppet. Majoritetsbeslut tillämpas 

Beslut bekräftas med klubbslag. 

Årsmötesprotokollet ska justeras av ordföranden samt två på mötet utsedda 
justerare. 

5. Räkenskapsår  
Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december 

6. Styrelse 
Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter. Ordföranden väljs varje år. 
hälften av ledamöterna väljs på två år. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör 
och studieorganisatör. 

Styrelsemötet är beslutsmässigt om ordföranden och två ledamöter eller tre 
ledamöter deltar. 

Styrelsen ska 
• besluta om teckningsrätt för kassa och övrig förvaltning 
• verkställa av årsmötet fattade beslut 
• planera och leda verksamheten 
• protokollföra varje sammanträde 
• upprätta ekonomisk redovisning 
• kalla till årsmöte och, vid behov, extra årsmöte 
• inför årsmötet upprätta verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 

Ordföranden 
• är klubbens officiella representant. Ordföranden kallar till styrelsemöte och 

leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att klubbens stadgar 
och beslut efterlevs.  

Styrelsen beslutar om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat 
beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren, kassören respektive 
studieorganisatören. 

Sekreteraren 
• förbereda styrelsens sammanträden och klubbens möten, 
• föra protokoll över styrelsens sammanträden, 
• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, 
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för klubben 



 

Kassören 

• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade 
avgifter till klubben 

• se till att klubben söker möjliga bidrag 
• svara för klubbens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över 

sällskapets räkenskaper 
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, 
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning 
• se till att klubbens skulder betalas i rätt tid, 
• se till att klubbens egendom är försäkrad på ett korrekt sätt 

Studieorganisatören 

• ansvarar för fortbildning, utställningar, resor och tävlingar  

7. Revision 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 

Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 

8. Ändring av stadga 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

För ändring av stadgan krävs samstämmigt beslut av, två på varandra följande 
årsmöten. 


