Stadgar för SEB:s Fotoklubb i Stockholm
===============================
§1.

SEB:s Fotoklubb i Stockholm, härefter benämnd Klubben, skall vara en kontaktoch serviceförening för fotointresserade inom SEB, och banken närstående företag,
härefter benämnd Banken.

§2.

Klubbens medlemmar skall vara befattningshavare, tidigare medlemmar i SEB
Fotoklubb eller pensionärer i Banken.

§3.

Medlem betalar till Klubben en årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet.
Årsavgiften erläggs i förskott.

§4.

Medlem i klubben är skyldig att underkasta sig dess stadgar och av styrelsen
utfärdade ordningsregler. Medlem som ej erlagt fastställd årsavgift enligt §3 eller ej
följt av styrelsen utfärdade ordningsregler kan av styrelsen uteslutas. Upphör
förutsättningarna för medlemskap enligt §2, upphör medlemskapet.

§5.

Klubbens löpande förvaltning handhas av styrelsen, som består av ordförande samt
minst fyra ledamöter. Styrelsen väljs vid årsmötet, varvid även för
verksamhetsåret aktuella arvoden fastställs. Styrelsen utser inom sig sekreterare
samt vice ordförande och kassör. Styrelsen fördelar därefter arbetsuppgifter inom
gruppen.

§6.

För granskning av Klubbens räkenskaper samt styrelsens förvaltning, svarar en
revisor och eller en suppleant. Revisor och revisorssuppleant utses vid årsmötet.

§7.

Årsmötet skall hållas senast Mars månads utgång, varvid kallelse skall ske senast
åtta dagar före årsmötesdagen. Till kallelsen skall bifogas preliminär dagordning.
Följande punkter skall dock alltid förekomma:
 val av mötesordförande
 val av mötessekreterare
 val av justeringsmän, som även fungerar som rösträknare
 föredragande av styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret
 föredragande av revisionsberättelse
 beviljande/avslag av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 val av ordförande för en tid av två år
 val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 val av revisor för en tid av ett år
 val av revisorssuppleant för en tid av ett år
 arvodesfrågor
 förslag, som väckts av styrelsen eller enskild medlem. Styrelsen må dock vägra
att ta upp till behandling förslag, som ej inkommit till styrelsen senaste femton
dagar före verksamhetsårets utgång.

§8.

Klubbens verksamhetsår löper från och med den 1 januari till och med den 31
december.

§9.

Styrelsen svarar för:



§10.

att handha klubbens angelägenheter och förvalta dess tillgångar, samt därför
gemensamt ansvara
att i enlighet med de mål, som angivits i §1, ordna sammankomster och
tävlingar för medlemmarna

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Dock är styrelsen inte beslutsför
om inte minst tre ledamöter varit närvarande vid beslutet. Styrelsens ledamöter är
gemensamt ansvariga för de beslut som fattas i de styrelsesammanträden de varit

närvarande vid, såvida de inte till protokollet låtit anteckna sin reservation mot
beslutet.

§11.

Styrelsen sammankallas av ordföranden vid behov eller om någon styrelseledamot
gör framställning härom. Dock skall minst ett sammanträde hållas varje kvartal.
Skriftligt protokoll skall upprättas från varje sammanträde och justeras av styrelsen
vid nästföljande sammanträde.

§12.

Revisor eller revisorssuppleant skall fortlöpande under verksamhetsåret utöva
granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning och att fattade beslut ej strider
mot Klubbens stadgar eller årsmötets beslut. Revisor skall till årsmötet avge skriftlig
berättelse i vilken ansvarsfrihet uttryckligen skall till- eller avstyrkas för styrelsen för
det gångna förvaltningsåret.

§13.

Extra årsmöte kan inkallas då:
 styrelsen finner behovet påkallat
 en fjärdedel av medlemmarna så begär
 styrelsen ej är beslutsför genom att styrelseledamöter avgått
Kallelse till extra årsmöte skall utfärdas senast åtta dagar före den dag, som utsetts
till detta möte. Till kallelsen skall fogas dagordning för det extra årsmötet.

§14.

Upplöses klubben skall dess ev. tillgångar i första hand tillfalla Bankens
fritidsverksamhet, eller annat välgörande ändamål.

§15.

Beslut om ändring av dessa stadgar eller Klubbens eventuella upplösning är ej
giltigt med mindre än att beslut därom biträds av minst två tredjedelar av antalet
röstande. För att dessa ärenden skall kunna upptas till behandling, fordras att
desamma är upptagna i kallelsen till årsmötet.

§16.

Dessa stadgar är fastställda vid årsmötet onsdagen den 23 april 2018.

