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§1 Föreningens namn 
 
Föreningens namn är Bollnäs Filmklubb. 
 

§2 Föreningens ändamål 
 
Föreningens ändamål är att öka möjligheterna att se kvalitetsfilm på biograf i Bollnäs. 
 

§3 Föreningens organ 
 
Föreningens organ är: 
 
 Årsmöte 
 Medlemsmöte 
 Revisorer 
 Valberedning 
 

§4 Verksamhetsår 
 
Filmklubbens verksamhetsår löper fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/12. 
 

§5 Medlemskap 
 
Till medlem kan antas person med intresse för klubbens ändamål. Förutsättningen är att årligen betala 
klubbens medlemsavgift. 
En medlem som allvarligt skadar föreningen och dess syften, t.ex. genom att medvetet bryta mot 
stadgarna eller andra relevanta bestämmelser kan avstängas av styrelsen. Medlemmen skall dock först 
ha getts tillfälle att förklara sig.  
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. 
 

§6 Medlemsavgift och biljettpris 
 
Avgiften för medlemskapet och priset för biobiljetten beslutas av styrelsen. 
 

§7 Styrelsen 
 
Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. 
Den består av ordförande och 4 till 9 ledamöter. 
Ordförande väljs för en tid av ett år och övriga väljs för två år parvis vartannat år. 
 
Styrelsen företräder klubben, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar 
på klubbens vägnar i alla ärenden vars handläggning regleras av dessa stadgar. 
 
Det åligger styreIsen: 
 
 att verka för filmklubbens ändamål. 
 att verkställa beslut från årsmöte resp. medlemsmöte. 
 att förvalta klubbens ekonomi och bokföring. 
 att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid årsmöte. 
 att genomföra övriga åligganden enligt dessa stadgar. 
 att välja filmreportoar 

 
Styrelsearvode utgår ej. 
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§8 Styrelsens sammanträden 

 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så 
begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoII, i väsentliga frågor med motivering, vilket 
justeras av ordföranden eller en vald närvarande ledamot. 
 
Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. Ledamot som ej 
kan deltaga anmäler detta. 
 
Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Styrelsen kan utse arbetsgrupper och enskilda poster inom föreningen intill årsmötet. 
 

§9 Valberedning 
 
Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyvaI av ordförande, 
styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleanter. Valberedningens förslag skall överlämnas till 
styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till årsmötet. 
Ledamöterna väljs på årsmötet för 1 år och en av dem utses till sammankallande.  
 

§10 Revisorer 
 
Styrelsens förvaltning och filmklubbens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmöte utsedda 
revisorer och två suppleanter. 
Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning senast två 
veckor före årsmötet. 
 

§11 Årsmöte 
 
Årsmötet är filmklubbens högsta beslutande organ och ska hållas någon gång före 15/3 varje år. 
Skriftlig kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen och skall vara hos medlemmarna minst 2 veckor före 
mötet. Med kallelsen skall biläggas styrelsens förslag till dagordning. 
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som har infunnit sig om minst halva styrelsen är 
närvarande. Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så 
begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika 
röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning. 
 

§12 Mötesordning för årsmöte 
 
1) Mötets öppnande 
2) Fråga om mötets behöriga utlysande 
3) Val av ordförande för årsmötet 
4) Val av sekreterare för årsmötet 
5) Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare 
6) Styrelsens verksamhetsberättelse 
7) Styrelsens ekonomiska berättelse 
8) Revisorernas berättelse 
9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
10) Förfarande med överskott respektive underskott 
11) Val av ordförande för en tid av 1 år 
12) Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år 
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13) Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter för en tid av 1år 
14) Val av valberedning för en tid av 1 år 
15) Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos 

styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet 
16) Behandling av skriftliga förslag 
17) Övriga frågor 
18) Mötets avslutande 
 
Skriftliga förslag som ska behandlas på årsmötet ska var inlämnade till styrelsen senast 4 veckor innan 
mötet. 
 

§13 Medlemsmöte 
 
Om styrelsen, revisorerna eller minst 10% av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till 
medlemsmöte. 
Kallelse till medlemsmöte skall innehålla styrelsens förslag till dagordning. På denna skall bara den eller 
de punkter som föranleder mötet finnas upptagna. 
Kallelsen och den föreslagna dagordningen skall vara hos medlemmarna minst 2 veckor före mötet. 
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig om minst halva styrelsen är 
närvarande. Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så 
begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika 
röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning. 
 
Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. 
Besluten protokollföres, och justeras av två vid mötet valda justeringsmän. 
 

§14 Firmateckning 
 
Föreningens firma skall tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
 

§15 Stadgeändring 
 
Ändring av dessa stadgar kan bara göras på årsmöte och kräver att minst två tredjedelar av dem som 
röstar biträder förslag om ändring. 
 

§16 Upplösning av Bollnäs Filmklubb 
 
Förslag om upplösning av Bollnäs Filmklubb får endast föreslås på årsmöte och skall finnas angivet i 
kallelsen till detta. 
För upplösning krävs identiska beslut vid 2 på varandra följande årsmöten. 
Beslut om upplösning skall antas med minst 2/3 av antalet röster, (kvalificerad röstövervikt). 
 
Klubbens tillgångar och skulder skall vid klubbens upplösning fördelas enligt inriktningen i §2, 
”Föreningens ändamål”. 
 


