Stadgar för Föreningen Borgholms Filmfestival
§ 1 Namn och föreningsform
Föreningens namn är Borgholms Filmfestival och är en ideell förening.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Borgholms kommun, Kalmar län.

§ 3 Syfte
Föreningen har till ändamål att erbjuda medlemmarna att i anrika Borgholms Bio kunna se gamla
filmklassiker som visats där en gång i tiden (Farbror Einars Filmarkiv). Föreningen ska uppfylla sitt
ändamål genom att arrangera filmfestival i Borgholms Bio.

§ 4 Verksamhetsår
Verksamhetsår är samma som kalenderår.

§ 5 Medlemskap och avgift
Medlemskap i föreningen kan tecknas av intresserad privatperson genom att erlägga den av
årsmötet fastställda medlemsavgiften för året.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen väljs av föreningens årsmöte och består av ordförande, kassör, sekreterare och 2 övriga
ledamöter.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och genomförande av beslut som fattats på årsmötet.
Det innebär i huvudsak att förbereda och genomföra Borgholms Filmfestival. Styrelsen ska handha
föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till
årsstämman för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter
begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom
lottning.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller kassör.

§8 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisor. Valbar är
person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller
flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30/4 på tid
och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 20
dagar före ordinarie årsmöte och senast 10 dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. Ekonomisk berättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
9. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
10.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
11.Val av övriga ledamöter, varav en kassör, en sekreterare och två ledamöter för en tid av 1 år.
12.Val av revisor.
13.Val av valberedning.
14.Övriga frågor.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen finner att det är nödvändigt eller när minst hälften av föreningens
medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller
de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden
som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Då
stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. Ändring av
föreningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§13) och upplösning (§14)
kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten (kan vara ordinarie eller
extrainkallat).

§ 14 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av
antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till ägaren av
Borgholms Bio att användas för upprustning av lokalen.
Kopia av de årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter
sändas till Skatteverket Västervik för avregistrering av föreningen.

