Stadgar för LIDINGÖ FILMSTUDIO
Syfte
§ 1.
Lidingö Filmstudio är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte att främja
intresset för filmkonst och verka för ökad förståelse av densamma.

Föreningen skall i sin ordinarie programverksamhet arrangera visningar av film, om möjligt
med orienterande föredrag eller diskussioner.
Tillhörighet
§ 2.
Föreningen är ansluten till SFF, Sveriges Förenade Filmstudios.
Medlemskap
§ 3.
Medlemskap i föreningen beviljas person över 15 år som betalat medlemsavgift. Begränsning av
medlemsantalet får inte ske av annat skäl än att biosalongen eller filmvisningslokalen inte rymmer fler
medlemmar.
§ 4.
Medlemsavgiftens storlek beslutas av styrelsen.
Tillträde till föreningens filmvisningar och föreningsmöten beviljas genom uppvisande av
medlemskort, som tillika är kvitto på betald medlemsavgift.
Medlemskortet är personligt och får inte överlåtas.
Styrelsen kan, vid speciella tillfällen, utfärda s.k. gästkort, gällande endast en föreställning.
Styrelse
§ 5.
Styrelsen leder föreningens verksamhet.
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och en eller två
ordinarie ledamöter samt en suppleant.
För giltigt beslut i styrelsen krävs enkel majoritet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av föreningens styrelseledamöter är närvarande på
styrelsemötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelseledamöterna så
begär.
Styrelsen kan, när så behövs, adjungera en eller fler föreningsmedlemmar.
Styrelsen skall vid föreningens årsmöte avge verksamhetsberättelse över det gångna året. Till
verksamhetsberättelsen skall fogas resultaträkning och balansräkning.
Årsmöte/Föreningsmöte
§ 6.
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år innan mars månads utgång.
Styrelsen kallar vid behov föreningsmedlemmarna till föreningsmöte eller om detsamma
begärs av minst 10 medlemmar.
Kallelse till såväl årsmöte som föreningsmöte skall utgå senast 14 dagar innan mötet sker.
§ 7.
Rösträtt på föreningsmöte/årsmöte tillkommer varje medlem som betalat medlemsavgift.

Varje medlem har en röst. Beslut vid föreningsmöte/årsmöte fattas med enkel majoritet. Omröstning
sker öppet, om inte sluten votering begärs.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.
Frånvarande medlem får inte rösta genom skriftlig fullmakt eller genom ombud.
Styrelseledamot äger inte rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet.
§ 8.
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
 Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet.
 Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 Föredragning av revisionsberättelse.
 Fastställande av balansräkningen.
 Fråga om disposition av det ekonomiska resultatet.
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 Val av ordförande
 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 Val av en revisor samt ersättare för denne.
 Val av valberedningsgrupp
 Övriga frågor efter förslag från styrelse eller medlem.
Räkenskap och revision
§ 9.
Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av den av årsmötet valda revisorn
samt dennes ersättare.
Revisor och/eller dennes ersättare skall avge revisionsberättelse till årsmötet.
Räkenskaperna jämte styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorn eller dennes
ersättare senast 14 dagar före årsmöte.
Valberedning
§ 10.
En valberedningsgrupp, med uppgift att till nästkommande årsmöte ge förslag till val av ny styrelse,
utses av årsmötet. Valberedningsgruppen ska bestå av minst tre föreningsmedlemmar, varav en är
sammankallande.
Uteslutning
§ 11.
Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende, motverkar dess syften eller bryter mot dess
stadgar kan, efter hörande, uteslutas ur föreningen av styrelsen.
Styrelsebeslut i sådan fråga skall vara enhälligt.
Stadgeändring
§ 12.
För ändring av dessa stadgar eller vid föreningens upplösning erfordras beslut med 2/3 majoritet vid
stadgeenligt utlyst årsmöte.
Upplösning av föreningen
§ 13.
Vid upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.
Vid beslutad upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar och tillhörigheter överlämnas till
Sveriges Förenade Filmstudios.
Stadgeändringen/stadgarna antogs av årsmötet den 21 mars 2011.

