RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI
Stadgar

§1
ÄNDAMÅL
Riksförbundet Svensk Fotografi, förkortat RSF, som konstituerades den 24 mars 1946, är de ideellt
arbetande svenska fotoklubbarnas centrala sammanslutning.
Förbundets ändamål är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till anslutna fotoklubbar och enskilt
anslutna RSF-medlemmar, (nedan kallade direktmedlemmar), samt tillvarata deras intressen i fotografiska
frågor inom och utom landets gränser.
§2
MEDLEMSKAP
Medlemskap i Förbundet kan vinnas av fotoklubb eller enskild person i Sverige eller utlandet efter beslut av
förbundsstyrelsen och sedan gällande avgift erlagts.
§3
MEDLEMSKORT
Klubbansluten medlem kan genom klubben mot särskild avgift erhålla medlemskort, som bekräftar
medlemskap i RSF och RSFs medlemskap i FIAP (International Federation of Photographic Art).
Direktmedlem erhåller sådant medlemskort utan särskild avgift, efter anmodan.
§4
MEDLEMSKAPETS FÖRPLIKTELSER
Varje ansluten klubb, liksom varje direktmedlem, skall lojalt följa förbundets stadgar samt Riksfotostämmans
och förbundsstyrelsens beslut.
Det åligger anslutna klubbar tillse att samtliga klubbuppgifter, såsom adress, förtroendevalda och
kontaktuppgifter m.m, hålls aktuell.
Vidare förbinder sig klubben att till sina enskilda medlemmar förmedla information från RSF.
§5
STADGAR FÖR ANSLUTNA KLUBBAR
Varje ansluten klubb äger fritt antaga stadgar. Som ledning härför tillhandahåller förbundet stadgeförslag,
benämnt "Normalstadgar”.
§6
AVGIFTER
Varje ansluten klubb skall till Riksförbundet erlägga en årlig förbundsavgift. Direktmedlem skall erlägga
enskild årsavgift. Avgifternas storlek bestäms av Riksfotostämman.
Vid Riksfotostämman beslutad årsavgift skall anses gälla nästföljande kalenderår och vara inbetald till
förbundet före den 30 november året innan avgiften gäller.
§7
AVGÅNG UR FÖRBUNDET
Klubb eller direktmedlem, som önskar utträda ur förbundet skall anmäla detta senast den 1 oktober, och
medlemskapet upphör automatiskt om medlemsavgift inte erlagts inom föreskriven tid.
Ansluten klubb eller direktmedlem kan av Riksfotostämman uteslutas ur förbundet om vederbörande
uppenbart brustit i sina skyldigheter mot förbundet.
§8
UTMÄRKELSER
Förbundets förtjänsttecken i silver, guld samt Honorary Member eller annan av förbundets utmärkelser
utdelas av förbundsstyrelsen enligt särskilda bestämmelser.
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§9
FÖRBUNDETS arbetsformer
Förbundets arbete påverkas av:
1.
Riksfotostämman
2.
Extra stämmor
3.
Förbundsstyrelsen
4.
Av förbundsstyrelsen för särskilda uppdrag tillsatta arbetsgrupper
§ 10
RIKSFOTOSTÄMMANS SAMMANSÄTTNING
Riksfotostämman sammanträder årligen före utgången av första halvåret. Riksfotostämman utgörs av
klubbarnas delegater samt av förbundets styrelse och revisorer.
Till Riksfotostämman äger varje ansluten klubb rätt att sända en delegat.
§ 11
RIKSFOTOSTÄMMANS ARBETSFORM
Varje vid stämman närvarande delegat, ledamot av förbundsstyrelsen och revisor äger en röst. Fullmakter
gäller ej. Ledamot av förbundsstyrelsen får ej utöva rösträtt i fråga rörande ansvarsfrihet för styrelsen eller
val av revisorer. Omröstning och val sker öppet om ej annat begärs. För beslut krävs enkel majoritet utom
beträffande ärenden där annat bestäms i dessa stadgar.
Vid lika röstetal skall vid öppen omröstning det förslag gälla som biträdes av stämmans ordförande, om
denne är röstberättigad; vid öppen omröstning, där ordföranden ej är röstberättigad skall lotten avgöra.
Rätt att till Riksfotostämman inlämna motion tillkommer varje ansluten klubb eller direktmedlem av förbundet
samt förbundets styrelse. Även medlem i ansluten fotoklubb kan inlämna motion om den är åtföljd av
vederbörande klubbstyrelses yttrande.
För att kunna behandlas vid Riksfotostämman skall motion vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre
månader före stämman. Inkomna motioner skall delges de anslutna klubbarna senast två månader före
stämman.
§ 12
ÄRENDEN VID RIKSFOTOSTÄMMAN
Följande ärenden skall upptagas till behandling vid Riksfotostämman:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Riksfotostämman öppnas av förbundsordföranden
Upprop av delegater, samt upprättande av röstlängd
Val av ordförande vid Riksfotostämman
Val av sekreterare vid Riksfotostämman
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera Riksfotostämmans protokoll.
Justeringsmännen tjänstgöra även som rösträknare.
Fråga om Riksfotostämmans behöriga utlysande
Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Fråga om tid och plats för kommande års Riksfotostämmor
Behandling av motioner och bordlagda ärenden
Förbundsstyrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
Fastställande av arvoden för nästkommande verksamhetsår
Val av förbundsordförande
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Val av två revisorer jämte suppleanter
Val av valkommitté för förberedande av samtliga val vid nästa Riksfotostämma
Övriga val
Övriga frågor aktualiserade vid Riksfotostämman
Riksfotostämmans avslutande
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§ 13
RÄTT ATT DELTAGA I RIKSFOTOSTÄMMAN
Förutom röstberättigade enligt §11 äger även direktmedlemmar samt medlemmar i anslutna klubbar rätt att
närvara vid Riksfotostämman och där yttra sig, dock utan rösträtt.
§ 14
KALLELSE TILL RIKSFOTOSTÄMMA
Kallelse till Riksfotostämma, inklusive föredragningslista, skall ske till varje ansluten klubb senast en månad
före stämman. Direktmedlemmar inbjudes samtidigt.
Kallelse till extra stämma, inklusive föredragningslista, skall ske till varje ansluten klubb senast en månad
före extra stämman.
§ 15
EXTRA STÄMMA
Extra stämma hålls när förbundsstyrelsen så anser nödvändigt eller om minst 1/4 av antalet klubbar skriftligt
så begär. För extra stämma används tillämpliga delar av Riksfotostämman ärenden enligt §12. I övrigt skall
gälla att vid extra stämma får beslut endas tas om ärenden som uttryckligen angivits i kallelse och
föredragningslista.
§ 16
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundets angelägenheter handhas av en förbundsstyrelse.
Denna utgörs av:
a) Förbundsordföranden som tillika är förbundsstyrelsens ordförande
b) Fem till nio ordinarie ledamöter.
Ordförande väljs för ett år i sänder. Förbundsstyrelsens övriga ledamöter väljs för två år i sänder, dock så att
varje år halva antalet står i tur att avgå. Förbundsstyrelsen utser inom sig förbundssekreterare och vice
ordförande samt inom eller utom sig kassaförvaltare.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Varje närvarande ledamot äger
en röst.
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennes förfall av vice ordförande.
Ordföranden är skyldig föranstalta om kallelse, då minst två styrelseledamöter begär detta.
Beslut inom förbundsstyrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och
övriga frågor genom ordförandens utslagsröst.
Förbundsstyrelsens sammanträden skall protokollföras och justeras av ordföranden jämte en vid
sammanträdet utsedd justeringsman.
§ 17
FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅLIGGANDEN
Ledningen av förbundets verksamhet tillkommer förbundsstyrelsen, som vid utövandet av sin verksamhet
skall handla i överensstämmelse med dessa stadgar och av Riksfotostämman fattade beslut.
Det åligger förbundsstyrelsen särskilt:










att verkställa av Riksfotostämman fattade beslut att övervaka och tillse att gällande stadgar och
bestämmelser efterföljas
att vårda och förteckna förbundets arkiv
att ansvara för förbundets bokföring, tillgångar och ekonomiska förvaltning
att före utgången av februari månad avsluta förbundets räkenskaper och upprätta bokslut för det
gångna kalenderåret samt att omedelbart därefter ställa dessa till förfogande för granskning av de
vid Riksfotostämman valda revisorerna
att förbereda de ärenden som skall förekomma på Riksfotostämma och extra stämma
att upprätta berättelser för förbundets verksamhet för senast avslutat verksamhetsår samt att tillställa
klubbarna dessa senast en månad före Riksfotostämman
att tillställa klubbarna Revisorernas berättelse senast en månad före Riksfotostämman
att upprätta förslag till budget och årsavgifter för nästkommande kalenderår samt att tillställa
klubbarna dessa förslag senast en månad före Riksfotostämman
att i övrigt nitiskt verka för förverkligandet av förbundets ändamål

Förbundsstyrelsen äger tillika inrätta förbundsexpedition och vid behov tillsätta särskilda arbetsgrupper samt
fastställa instruktioner för dessa.
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§ 18
FÖRBUNDETS FIRMA OCH FIRMATECKNING
Förbundets firma är Riksförbundet Svensk Fotografi.
Förbundets firma tecknas förutom av förbundsstyrelsen som sådan av person eller personer inom eller utom
förbundsstyrelsen, efter särskilt beslut av förbundsstyrelsen.
§ 19
RÄKENSKAPER OCH REVISION
Sedan styrelsen överlämnat erforderligt material enligt stadgarna till revisorerna, åligger det revisorerna att
före utgången av mars månad avge berättelse, i vilken ansvarsfrihet skall bestämt till- eller avstyrkas.
§ 20
ÄNDRING AV STADGAR
Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall i samma ordning som för motioner vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före Riksfotostämman.
Beslut om ändring av förbundets stadgar skall för att bli gällande biträdas av minst 2/3 av de närvarande
röstberättigade vid en Riksfotostämma eller med enkel majoritet vid två på varandra följande stämmor av
vilka minst en skall vara Riksfotostämma.
§ 21
FÖRBUNDETS UPPLÖSANDE
Beslut om förbundets upplösning skall fattas vid två på varandra följande stämmor, av vilka minst en skall
vara Riksfotostämma, med minst tre månaders mellanrum och med en majoritet av minst 3/4 av de
närvarande röstberättigade.
Fråga om förbundets upplösning får ej upptagas till behandling om inte minst 3/4 av de anslutna klubbarna
skriftligen uttalat sig för förbundets upplösning samt delgivit förbundsstyrelsen detta genom bestyrkta
protokollsutdrag. Samtidigt med beslut om förbundets upplösning skall beslut fattas om disposition av
förbundets tillgångar.
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