Stadgar för
Riksföreningen BIOGRAFERNA
§ 1 Firma
Föreningens firma är Riksföreningen BIOGRAFERNA (här nedan kallad Riksföreningen).

§ 2 Ändamål
Riksföreningen är en ideell förening som vill sammanföra mindre och medelstora biografägare med
ändamål att;


utgöra ett organ för dess medlemmar i syfte att utveckla biografmarknaden och förbättra
biografernas villkor



stärka biografen som en offentlig demokratisk mötesplats i lokalsamhället

 stärka filmkulturen så att biopubliken ökar bland sina medlemmar
Riksföreningen vill utgöra ett stöd för sina medlemmar genom att;


stärka mångfalden av biografägare, i utbudet av filmer och i övrigt programinnehåll



utveckla relationen till publiken och stärka kompetensen hos medarbetarna



utveckla biografens visningsmiljö och visningsstandard



utveckla relationen till staten, kommuner, regioner samt andra nationella och
internationella aktörer
Riksföreningen är ett demokratiskt organ och företräder sina medlemmar i de frågor och i de organ
där Riksföreningen erhåller mandat. Riksföreningen genomför verksamhet i samråd med dess
medlemmar och utifrån deras behov.
Med biograf menas här miljö där film och annat programinnehåll projiceras på filmduk i ett
offentligt sammanhang.
Med biografägare menas här juridisk person som är registrerad biografägare hos Filmägarnas
Kontrollbyrå.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Stockholm Stad.

§ 4 Medlemskap
Till medlem i Riksföreningen kan antas varje juridisk person som bedriver en verksamhet som
inryms inom dessa stadgars ändamålsparagraf.
Ansökan om medlemskap i Riksföreningen ska göras skriftligen till styrelsen. Medlemskap prövas
och godkänds av styrelsen. Om medlemskap vägras av styrelsen kan frågan överprövas av årsmötet.
Medlem kan utträda ur Riksföreningen genom att skriftligen anmäla om utträde till styrelsen.
Medlem kan uteslutas ur Riksföreningen om medlem underlåter att betala årsavgifter eller på annat
sätt bryter mot Riksföreningens stadgar, skadar eller motarbetar Riksföreningens intressen. Beslut
om uteslutning fattas av styrelsen. Överprövning av uteslutningsbeslut kan alltid tas upp av årsmötet.

§ 5 Årlig medlemsavgift
Varje medlem i Riksföreningen är skyldig att erlägga årlig medlemsavgift. Årsmötet fastställer med
vilket belopp medlemsavgift ska utgå.
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§ 6 Styrelse
Styrelsen består av lägst fem och högst sju ledamöter. En jämn könsfördelning skall eftersträvas.
Ordförande och kassör väljs separat på två år, växelvis av årsmötet. Vid första årsmötet väljs därför
ordförande på två år och kassör på ett år.
Övriga ledamöter väljs på ett år.
Styrelsen får inrätta arbetsutskott.

§ 7 Konstituering
Förutom ordförande och kassör konstituerar styrelsen sig själv.

§ 8 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarande antal överstiger hälften av hela antalet
styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig
och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 11 Styrelsens redovisningshandlingar
Styrelsen ska före april månads utgång till revisorerna överlämna styrelsens årsredovisning, som ska
omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

§ 12 Revisorer
Årsmötet väljer årligen för tiden intill dess att ordinarie årsmöte hållits påföljande år två ordinarie
revisorer och två suppleanter för dem.

§ 13 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen före maj månads utgång. Extra årsmöte hålls, då styrelsen finner skäl
därtill, eller då revisor eller minst en tredjedel av samtliga röstberättigade medlemmar begärt det hos
styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.
På ordinarie årsmöte ska förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
2. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om kallelse behörigen skett.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Val av styrelseordförande/kassör (växelvis vartannat år).
11. Val av övriga styrelseledamöter.
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12. Val av revisorer och suppleanter.
13. Val av valberedning.
14. Inkomna motioner
15. Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår.
16. Fastställande av medlemsavgift för kommande år.
17. Övriga ärenden.
På extra årsmöte ska utöver ärenden enligt punkterna 1-4 ovan endast förekomma de ärenden för
vilka årsmötet blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till årsmötet.

§ 14 Kallelse till årsmötet
Skriftlig kallelse till årsmöte sker senast sex veckor före ordinarie årsmöte och senast fyra veckor före
extra årsmöte till varje medlem vars postadress eller e-postadress är känd för föreningen.

§ 15 Rösträtt på årsmötet
På årsmötet har varje medlem en röst. Varje medlem skall före årsmötet anmäla ett ombud.
En förutsättning för rösträtt är dock att medlem fullgjort sina skyldigheter att betala årsavgiften
senast den 31 december föregående år. Medlem som ej fullgjort sin betalningsskyldighet har närvarooch yttranderätt på årsmötet, men ej rösträtt.
Varje befullmäktigat ombud kan endast företräda en medlem.

§ 16 Motioner
Medlem som önskar att visst ärende ska behandlas vid ordinarie årsmöte ska anmäla ärendet
skriftligen till styrelsen senast före mars månads utgång.

§ 17 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kräver att samtliga röstberättigade ombud vid ordinarie årsmöte enas där
om eller att beslutet fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst en ska vara ordinarie
årsmöte, och att beslutet på årsmötet biträds av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande röstberättigade.

§ 18 Föreningens upplösning
För Riksföreningens upplösning erfordras beslut av två årsmöten, varav ett ordinarie och med minst
tre fjärdedels majoritet av de närvarande medlemmarna på de båda årsmötena, av vilken den som sist
hålls ej må sammanträda tidigare än sex månader efter det första årsmötet.
Vid Riksföreningens upplösning ska eventuella överskott, efter betalning av Riksföreningens skulder,
förvaltas av Svenska Filminstitutet tills dess att annan organisation med likartat syfte som
Riksföreningens har bildats. Tillgångarna ska därefter tillfalla den nya organisationen.

Dessa stadgar antogs på Riksföreningens första årsmöte den 26 april 2013
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