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Stadgar för EAB Lindholmens Fotoklubb 

1 Firma och säte 

Föreningens firma är EAB Lindholmens fotoklubb, nedan kallad klubben. Klubben har sitt 
säte på Lindholmen i Göteborg 

2 Ändamål 

Klubben ska verka för att utveckla det fotografiska och filmiska intresset och färdigheten hos 
dess medlemmar. 

3 Verksamhet 

Klubben har gemensam utrustning vilken medlemmarna kan nyttja för att konvertera, 
redigera och kopiera till/från digitala film- och bildformat. Utrustningen ska finnas tillgänglig 
på EAB Lindholmen.   

Klubbens medlemmar ska uppmuntra och inspirera varandra till film- och fotografisk 
fritidsverksamhet. 

4 Medlemskap 

Medlemskap kan förvärvas av envar som är anställd inom eller avgått med pension från 
Ericssonkoncernen eller dotterbolag. Andra personer har rätt till medlemskap i enligt med de 
begränsningar som Ericssons bidragsregler ger. 

Medlem som bryter mot stadgarna, avtal eller uppenbarligen skadar klubben, dess intressen 
eller ändamål kan uteslutas. Styrelsen beslutar om uteslutning och ska meddela skriftligen. 
Utesluten medlem kan ta upp frågan om uteslutning på klubbstämma inom 3 månader från 
det att uteslutningen är informerad. 

5 Medlemsavgift 

Medlem betalar årsavgift för ett kalenderår i förskott. Styrelsen beslutar om kommande 
årsavgifts storlek, dock får denna ej överskrida 500:- kronor. 

6 Lokaler och utrustning 

Medlem kan kvittera rätt till tillgång av klubbens lokaler och utrustning. Styrelsen kan 
återkalla rätten om den missköts. 

För medlem ska utnyttjande av klubbens gemensamma utrustning vara hyresfri, om ej 
klubbmöte bestämmer annat. Styrelsen kan för vart enskilt objekt besluta om 
depositionsavgift. 
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7 Styrelse 

Ordförande, kassör och ev övriga ledamöter till styrelsen väljs av årsmötet för ett år i taget. 
Ordförande skall vara anställd på Ericsson eller ha avgått från Ericsson med pension. 

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel 
majoritet och ordförande äger utslagsröst. Saknas klubbens ordförande äger vald 
ordförande för sammanträdet utslagsröst. 

Styrelsen ska förvalta och föra redovisning över klubbens ekonomi. Årsredovisning ska 
avges till revisorer minst en månad före årsmöte. 

8 Firmatecknare 

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

9 Räkenskapsår och överskottsfördelning 

Klubbens räkenskapsår löper från 1:e januari till 31:e december. 

Överskott eller underskott enligt fastställd balansräkning ska föras i ny räkning. 

10 Revisorer och valberedning 

Minst 1 revisor ska väljas på ett år, av årsmöte. Revisor ska granska styrelsens förvaltning 
och berättelse. 

Valberedning med minst 1 ledamot ska väljas på ett år, av årsmöte. Valberedningen ska 
föreslå kandidater till poster som väljs på årsmöte.  

11 Klubbmöte 

Klubben håller ett ordinarie klubbmöte per år – årsmöte. Extra klubbmöte hålles när styrelse 
eller 10% av klubbens medlemmar så önskar. 

Medlem äger yttrande, förslags- och rösträtt vid klubbmöte. Sluten omröstning ska ske vid 
personval om någon begär det. Ordförande äger utslagsröst utom vid personval där lotten 
avgör. 

Kallelse till klubbmöte ska ske senast 1 vecka före mötet och senast 2 veckor efter begäran 
om extra klubbmöte. Kallelsen ska innehålla propositioner och motioner, samt för årsmöte 
även årsredovisning, revisionsberättelse, budgetförslag, styrelse och revisorer. 

12 Ordinarie klubbmöte – årsmöte 

Mötet ska hållas under årets första kvartal. Årsmötet är alltid ett fysiskt möte. Dagordning: 
1 Öppnande; val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman samt anteckna närvaro. 

Besluta om mötet är stadgeenligt utlyst samt godkänna dagordning. 
2 Presentera årsredovisning; verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 
3 Presentera revisorsberättelse 
4 Fastställa årsredovisning  
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5 Besluta om årets vinst/förlust 
6 Besluta om avgående styrelses ansvarsfrihet 
7 Behandla ev. propositioner och motioner 
8 Fastställa budget, inklusive tak för årsavgift 
9 Fastställa verksamhetsplan 
10 Välja  styrelse samt utse ordförande och kassör 
11 Välja revisorer och valberedning 
12 Övriga frågor 
13 Mötets avslutande 

13 Extra klubbmöte och medlemsomröstning 

Ämne som föranleder extra möte ska vara en egen punkt på dagordningen. 
Medlemsomröstning ska behandlas som ett extra möte. Dagordning 

1 Öppnande; val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman samt anteckna närvaro. 
Besluta om mötet är stadgeenligt utlyst samt godkänna dagordning. 

2 Ämne som föranleder extra klubbmöte 
3 Behandla ev. propositioner och motioner 
4 Övriga frågor 
5 Mötets avslutande 

14 Stadgeändring 

Stadgarna kan ändras med enkel majoritet på klubbmöte. 

15 Upplösning av klubben 

Klubbens upplösande kan enbart ske genom omröstning på två årsmöten efter varandra. 
Vid upplösning tillfaller klubbens utrustning och kontanta medel Ericssons fritidskommité. 

 

Stadgar fastställda den 4:e mars 2009, Lindholmen 
 
 
__________________ __________________ _________________ 
Mötesordförande, Mötessekreterare,  Justeringsman, 
Lars Stålheim Björn Folkstedt Anders Ödman 


