
Föreningen Sveriges Filmfotografer

STADGAR 2019

§ 1  Ändamål

Mom 1. Föreningens namn är Föreningen Sveriges Filmfotografer. Föreningen Sveriges Filmfotografer är en 
ideell intresseorganisation.

Mom 2. Medlemskap i föreningen skall utgöra en garanti för medlemmarnas kvalifkationer som 
flmfotografer gentemot de flmproducerande företagen och dess kunder.

Mom 3. Föreningen skall tillvarataga och stödja sådana intressen som främjar samarbetet mellan 
professionella flmfotografer genom vidare utveckling av det tekniska och konstnärliga området.

Mom 4. Föreningen skall regelbundet kalla till möten och studiebesök där information av teknisk eller 
konstnärlig art inom medlemmarnas yrkesområde meddelas. 

Mom 5. Föreningen bör hålla kontakt med utländska kollegor för utbyte av gemensamma angelägenheter.
Mom 6. Föreningen skall på nätet publicera information rörande föreningens verksamhetsområde. 

§ 2  Medlemskap 

Mom 1. Medlemskap erbjuds genom personlig inbjudan från styrelsen. Kandidaten tas sedan upp på 
årsmötet och klubbas igenom av årsmötet i majoritet. 

Mom 2. Den som bjuds in till medlemskap i FSF skall ha dokumenterat sig som erfaren yrkesperson och ha 
arbetat regelbundet som självständig flmfotograf inom fera flmgenrer.

Mom 3. Förslag på DoP som kan bjudas in till medlemskap skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 
december. 

Mom 4. Styrelsen bjuder in nya medlemmar efter förslag från DoP som haft fullvärdigt medlemskap i 
föreningen i minst två år. När ny DoP föreslås bör den som bjuder in kunna bestyrka den sökandes 
kvalifkationer.

Mom 5. Varje ny medlem skall efter inval närvara vid nästföljande medlemsmöte och presentera sig för 
föreningens medlemmar.

Mom 6. Ordinarie medlem äger rätt att, och bör, framhålla sin yrkestillhörighet med FSF:s initialer efter 
namnet i flmens för- eller eftertexter.

Mom 7. Medlemskapet i föreningen kan bestå av olika kategorier. Vilka dessa kategorier är, samt vilka 
kriterier som gäller för medlemskap i en viss kategori,  beslutas genom majoritetsbeslut på årsmöte.

Mom 8.  Från flmskola nyligen utbildad flmfotograf, flmfotograf som varit aktiv i minst tre år eller annan 
flmfotograf som inte anses tillhöra ordinarie medlemskategori kan bjudas in som associerad flmfotograf till en 
reducerad kostnad. En associerad flmfotograf kallas till föreningens möten och andra aktiviteter, men har inte 
rösträtt på årsmöte, ej heller rätt att sätta bokstäverna FSF efter sitt namn. Associerad flmfotograf kan antas 
till ordinarie efter bedömning av styrelsen och beslut av årsmöte.    

Medlem i fsf kan förslå t ex b-fotograf, passare, elektriker, colorist, DIT eller andra självständigt arbetande 
personer med kreativt infytande över flmbildens framställning till associerat medlemskap, vilket årsmötet dock 
måste godkänna i varje enskilt fall.

Mom 9. Årsavgiften för aktiva ordinarie medlemmar består av två delar: en stadgeenlig medlemsavgift, samt 
en avdragsgill serviceavgift som bekostar föreningens aktiviteter. De pensionerade medlemmarna betalar enbart 
medlemsavgiften. Medlemmar som uppnått 75 års ålder betalar ingen årsavgift, ej heller styrelsemedlem.

 Mom 10. Årsavgiften, vars storlek beslutas på varje årsmöte, faktureras och skall erläggas inom angiven tid, 
normalt 30 dagar efter fakturadatum. 

Mom 11. Om medlem trots två skriftliga påminnelser inte betalat avgiften kan styrelsen besluta om 
uteslutning. För uteslutning av annat skäl fordras enhälligt styrelsebeslut vid två på varandra följande 
styrelsemöten.

Mom 12. Om en medlem önskar avsluta sitt medlemskap ska detta meddelas skriftligen till styrelsen. Att 
upphöra med betalning av medlemsavgiften är inte en gällande uppsägning av medlemskapet.

§ 3  Årsmöte

 Föreningen skall sammanträda till årsmöte under årets första kvartal. Kallelse till årsmötet utfärdas av 
styrelsen senast tre veckor i förväg. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före 
årsmötesdatum.



Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

Upprättande av närvarolista/röstlängd
Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning
Fastställande av dagordningen
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisionsberättelsen
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse för kommande verksamhetsår enligt § 4
Val av revisor samt suppleant för denne
Val av klubbmästare
Inval av nya medlemmar
Fastställande av årsavgiften
Övriga ärenden

Varje medlem äger en röst, dock äger inte ledamot av styrelsen rätt att deltaga i omröstning angående 
ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer.

§ 4  Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt minst sju medlemmar. 
Styrelsen konstituerar sig själv, och kan dessutom delegera speciella arbetsuppgifter till sina medlemmar. 
Styrelsen är beslutsmässig då fer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

I styrelsen skall ingå en representant vardera för landets södra, västra och norra del som håller kontakt med 
övriga styrelsemedlemmar samt kan vid behov och tillfälle arrangera lokala aktiviteter.

   § 5  Allmänna sammanträden

FSF sammanträder minst fyra gånger per år på tidpunkter som styrelsen beslutar, med undantag av 
månaderna juni, juli och augusti.

Styrelsen äger rätt att kalla till extra sammanträde om skäl därtill fnnes.
Kallelse utfärdas minst sex dagar i förväg.

§ 6  Förvaltning

Föreningens medel insättes på Plusgirokonto 39 81 42-0 och förvaltas av styrelsen. 
Föreningens namn i bank tecknas av ordföranden och kassören ensamma, samt av övriga 

styrelsemedlemmar minst två i förening.
Föreningens bokföring för räkenskapsåret, som omfattar ett kalenderår, upprättas av kassören samt 

granskas av föreningens vid årsmötet valda revisor.

§ 7  Upplösning

Föreningens upplösning kan endast ske efter enhälligt beslut vid två på varandra följande ordinarie 
medlemsmöten. Föreningens eventuella tillgångar skall, sedan alla skulder betalats, överlåtas enligt föreningens 
majoritetsbeslut. 

§ 8  Ändringar

För ändringar eller tillägg till dessa stadgar fordras enhälligt beslut vid årsmötet samt ett följande extra 
årsmöte.


