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§ 1. ÄNDAMÅL 

Klubbens ändamål är att verka för amatörfilmning och att utgöra 
en sammanslutning av härför intresserade personer. 

§ 2. MEDLEMSKAP 

Medlemskap beviljas i första hand anställda eller före detta 
anställda inom Ericsson-koncernen men kan även beviljas andra 
personer som har en arbets- eller familjemässig relation till 
koncernen eller en speciell relation till klubben eller 
verksamheten. Ansökan om medlemskap skall tillställas den 
styrelsemedlem som ansvarar för medlemsregistret. Denne 
beviljar medlemskap men kan i tveksamma fall rådfråga 
styrelsen. För att underlätta besluten skall styrelsen upprätta 
och underhålla ett regelverk för medlemskap och tillträde till 
klubblokal. 
Anmälan om utträde ställes till ansvarig för medlemsregistret. 

§ 3. STYRELSE 

Klubbensangelägenheter handhas av en styrelse bestående av 
ordförande, fyra styrelseledamöter och två suppleanter. 
Ordförande och suppleanter väljs för ett år och övriga ledamöter 
för två år. 

Styrelsen väljes på årsmötet. De ordinarie ledamöterna är 
ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare och redaktör. 
Klubbens firma tecknas av den eller dem bland styrelsens 
ledamöter, som styrelsen utser. 

Styrelsen utser inom eller utom sig erforderliga medhjälpare och 
representanter. Styrelsen sammanträder på kallelse av 
ordförande eller när minst tre ledamöter så önskar. För 
styrelsebeslut erfordras minst tre eniga ledamöter. 

Styrelsens beslut skall protokollföras. 

§ 4. MÖTEN 

Ordinarie möte bör hållas en gång i månaden under tiden 
september-april, dock minst sex gånger årligen. Extra möte kan 



utlysas efter styrelsebeslut eller på motiverad skriftlig begäran 
av minst 10 medlemmar. 

§ 5. VALNÄMND 

Valnämnden består av tre ledamöter varav en sammankallande. 

Valnämnden skall till klubben ange förslag till val av styrelse-
ledamöter och revisor. Nämndens förslag skall delgivas 
klubbens medlemmar i samband med kallelsen till årsmötet. 

§ 6. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 

Klubbens verksamhetsår såväl som dess räkenskapsår räknas 
från den 1 januari till den 31 december. 

§ 7. REVISION 

Klubbens räkenskaper samt övriga erforderliga handlingar skall 
senast 14 dagar före årsmötet föreläggas revisorerna för 
granskning. 

§ 8. ÅRSMÖTE 

Årsmötet skall hållas under senare hälften av februari månad. 
Kallelsen skall minst tio dagar före årsmötet delges 
medlemmarna. Kallelsen må utsändas separat eller ingå i 
klubbens tidning eller företagets informationsblad. 

Vid årsmötet skall följande obligatoriska ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.  
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte 

mötesordföranden justera årsmötets protokoll.  
3. Styrelsens årsberättelse och revisionsberättelsen.  
4. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  
5. Val av ordförande, två ordinarie styrelseledamöter samt 

två styrelsesuppleanter.  
6. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.  
7. Val av valnämnd.  
8. Beslut om årsavgift för innevarande verksamhetsår.  
9. Beslut om arvode skall utgå till den avgående styrelsen. 

Om arvode skall utgå skall beloppet bestämmas.  
10. Övriga ärenden, som skriftligen anmälts till styrelsen 

senast den 31 januari.  
11. Övriga frågor väckta under årsmötet och i vilka ej beslut 

kan fattas. Paragraf  

§ 9. ÅRSAVGIFT 

Årsavgiften skall erläggas i maj månad. Då så är möjligt skall 
detta ske genom avdrag på lönen. Ny medlem erlägger dock 
årsavgiften vid inträdet. 



§ 10. BESLUT 

För mötesbeslut erfordras enkel majoritet därest ej annat i dessa 
stadgar föreskrives. Vid lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst. Mötesbeslut skall protokollföras. 

§ 11. UTESLUTNING 

Styrelsen kan utesluta medlem, som anses olämplig att tillhöra 
klubben. Den uteslutne har dock rätt att hos styrelsen skriftligen 
söka ändring av beslutet. 

§ 12. STADGEÄNDRING 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan ske på följande 
sätt: 
Antingen tillställes medlemmarna förslaget med kallelse till ett 
möte och beslut kan fattas på mötet i enlighet med förslaget, 
eller också beslutas stadgeändringen på två på varandra 
följande möten. För stadgeändring fordras 2/3 majoritet. 

§ 13. UPPLÖSNING 

Skulle fråga uppstå om klubbens upplösning, skall meddelande 
därom tillställas medlemmarna. Beslut om upplösning skall 
fattas på två på varandra följande följande möten, varvid fordras 
en majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna. 

Vid klubbens upplösning skall en revision företas. Förfarandet 
med inventarier och medel avgörs genom mötesbeslut. 

 


