STADGAR
§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Hjo Biografförening

§2

Säte
Styrelsen har sitt säte i Hjo

§3

Ändamål
Hjo Biografförening är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, som har
till ändamål:
a) att driva biograf i Hjo för att utveckla den lokala biografkulturen och göra biografen
till en social och kulturell samlingspunkt samt verka för att ett brett filmutbud når en
stor publik.
b) att på sikt, utöver filmvisningar, även visa olika ”events” typ konserter, operor,
idrottsevenemang mm.

§4

Medlemskap
Föreningen är öppen för enskilda medlimmar och andra föreningar. Medlemskap
erhålles genom att betala den medlemsavgift som fastställs av årsmötet.
Föreningen skall föra ett register över medlemmarna. Varje medlem har en röst på
årsmötet. Annan förening som är medlem i föreningen äger rätt att utse ett ombud och
äger då en röst.

§5

Styrelse
Föreningens styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande, vilken väljs på
en mandattid av ett år samt 4 ledamöter, vilka väljs på en mandattid om två år, dock i
sådan ordning att två av dessa ledamöter väljs varje år.
Därutöver utses två ersättare med en mandattid om ett år samt en revisor med en
mandattid om två år.
Ersättarna kallas till alla sammanträden och inträder i tjänstgöring vid förfall av
ordinarie ledamot i den ordning de utsetts.
Styrelsens konstitutionsmöte hålls snarast efter årsmötet, varvid vice ordförande,
sekreterare och kassör och firmatecknare utses bland de ordinarie styrelseledamöterna.

§6

Firmatecknare
Styrelsen beslutar vem eller vilka som har rätt att teckna föreningens firma.

§7

Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1/7 till 30/6 året därpå. Detta p.g.a. att
filmvisningarna gör uppehåll under sommaren.

§8

Verksamhetsplan
Styrelsen skall årligen upprätta verksamhetsplan. I verksamhetsplanen skall styrelsen
ange hur föreningens ändamål skall förverkligas.

§9

Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet
styrelsemedlemmar så begär. Kallelsen skall utsändas minst en vecka före
sammanträdet. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll som undertecknas av
sekreteraren och ordföranden. Dessutom skall en ledamot väljas till justerare.

§ 10

Beslutsförhet
Styrelsen har beslutsmandat då minst halva styrelsen är närvarande, däribland
ordföranden eller vice ordföranden. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.

§ 11

Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av på
årsmötet utsedd revisor. Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till
revisor för granskning senast två veckor före årsmötet, eller, efter överenskommelse
mellan revisor och kassör. Revisorn skall på årsmötet avge revisionsberättelse med
förslag rörande bokslutsdispositioner och ansvarsfrihet.

§ 12

Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före september månads utgång. Kallelse till årsmötet
skall utsändas minst tre veckor innan mötet. Vid ordinarie årsmöte skall följande
ärenden behandlas:













Godkännande av dagordning
Val av ordföranden för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justerare
Godkännande av mötets utlysande
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för styrelsen
Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
Val av ersättare till styrelsen






§ 13

Val av två revisorer och ersättare för dessa
Val av valberedning
Medlemsavgiftens storlek nästkommande år
Behandling av ärenden från medlemmar som skriftligen anmälts till föreningens
styrelse senast fyra veckor innan årsmötet
Ev. övriga frågor

Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas om





Ordinarie årsmöte så beslutar
Styrelsen finner det nödvändigt
Revisor så kräver
Minst en tiondel (1/10) av medlemmarna så önskar

Kallelse till extra årsmöte skall ske 14 dagar från det styrelsen erhållit begäran enligt
ovan
§ 14

Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar fordras beslut på ordinarie årsmöte. Beslutet är
giltigt om det bifallits av minst 2/3 av de röstande

§ 15

Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut av två årsmöten, varav det ena skall vara ett
ordinarie årsmöte och att förslaget vid de båda mötena biträds av minst 2/3 av de
röstande. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens
tillgångar. Enligt nu gällande regler skall en allmännyttig ideell förening överföra
tillgångarna till en annan skattebefriad organisation, välgörande ändamål eller liknande.

