	
  
STADGAR FÖR SKÅNSKA FILMPRODUCENTFÖRENINGEN
Senaste revidering: 2013-05-24
Namn:
§1 Föreningens namn är Skånska Filmproducentföreningen.
Säte:
§2 Föreningens säte skall vara Malmö Kommun.
Ändamål:
§3 Rörelsens ändamål är att skapa ett nätverk för skånska filmproducenter.
Verksamhet:
§4 Föreningens medlemmar skall verka för att synliggöra den skånska filmbranschen och
förbättra möjligheterna för dess utveckling.
Regler för medlemskap och uteslutning av medlemmar:
§5 Aktivt medlemskap i föreningen kan beviljas företag som driver kontinuerlig produktion
av svensk långfilm, TV drama, dokumentär, transmedia eller därmed förenlig verksamhet
och har sin huvudsakliga utkomst därifrån.
§6 En medlem som trots krav inte har betalt de avgifter som har förfallit eller som visat sig
ovärdig att vara medlem i föreningen får uteslutas genom ett beslut på en föreningsstämma.
Om medlem inte har deltagit vid hälften av föreningens möten eller inte producerat något
under tre år så kan den uteslutas.
Innan en fråga om uteslutning behandlas vid en föreningsstämma skall styrelsen tre
månader innan underrätta medlemmen om uteslutningsrisken.
Medlemsavgift:
§7 Årsavgiften för kommande verksamhetsår skall fastställas vid ett föreningsmöte före juni
månads utgång. Årsavgiften skall innefatta kostnaderna för föreningens administrativa
verksamhet.
Styrelse:
§8 Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen är ansvarig för att arbetet inom
föreningen bedrivs enligt föreningens stadgar och arbetsordning. Styrelsen skall före beslut
bevaka att föreningen inte sätts i skuld över sina tillgångar och att beslut inte tas som är
främmande för föreningens syften.
§9 Styrelsen får besluta om föreningens utgifter inom de budgetramar och övriga villkor
som fastställts av en föreningsstämma och i övrigt inom de ramar som framgår av
föreningens stadgar och arbetsordning.
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Verksamhetsåret:
§10 Föreningens verksamhetsår omfattar 12 månader, kalenderår (1 januari – 31 december).
Föreningsstämma:
§11 Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. En föreningsstämma får
besluta i alla typer av ärenden om inte annat framgår av stadgar eller arbetsordning.
Föreningsstämman är beslutsmässig när minst en tredjedel av föreningens aktiva
medlemmar är närvarande om inte annat är föreskrivet.
§12 Föreningen skall hålla föreningsstämma en gång om året. Styrelsen får besluta att
föreningen inte skall hålla någon stämma om särskilda skäl föreligger och tillfälligt ändra
dag för föreningsstämma. En tillfällig ändring av dagen för föreningsstämma skall delges
samtliga medlemmar skriftligen.
§13 Föreningsstämma får besluta att delegera beslutanderätten i vissa ärenden till styrelsen.
Firma:
§14 Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter var för sig enligt styrelsens beslut.
Regler för rösträtt på föreningsstämma:
§15 Rösträtt på föreningsstämma har de medlemmar som fullgjort alla sina skyldigheter till
föreningen.
Regler för styrelsens samansättning:
§16 Styrelsen skall bestå av minst två styrelseledamöter och en suppleant och högst fem
ledamöter och två suppleanter. Vid minimiantal av styrelseledamöter (2 stycken) får dessa
även agera sekreterare och kassaförvaltare.
Regler för hur revisor utses:
§17 Styrelsen utser revisor fristående från föreningen, vid behov.
Ändring av stadgarna mm:
§18 Beslut att anta eller ändra stadgar skall fattas av en föreningsstämma. Ett förslag till
ändring av stadgar skall delges medlemmarna skriftligt tillsammans med kallelse till det
sammanträde då förslaget skall behandlas.
Regler för upplösning:
§19 Föreningen skall upplösas på årsmöte om styrelsen anser att man inte kan fullfölja
föreningens ändamål. Antal röster för upplösning sätts till 2/3 av de på årsmötet
närvarande.
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