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:-1 IT'TADGAR FÖR H JO FILMSTUDJO^.^

§ l

Hjo filmstudio är en ideell förening meci syftp att främ-]a intresst: ^

för film i konstnärligt och allmänkult-urellt avseende.

§ 2

Föreningen sJ^a]], föp att förverkliga sitt- syfte, arrangera v:;y~
ningar av värdefull film, lämpligen i samband mod o-rienterdnde
föredrag, samt såvitt möjligt anordna diskussioner' ocVi studie"
verksamhet.

s 3

Föreningen ar anyluten till Sveriges Förenade Film^tudios,

4

Medlejmskap i föreningen sksll bGvi.ljas varje person'över :l Ö L:t
1>

1
l

Begränsning av medlemsantalet får inte ske" dv" annat skäl ä:, att
till buds stående visningslokal G:J rymmer fler medlemmar.

g 5
Il

Kedlemsavgiften fastsrälls av styre3 sen. TiUträrfe till föreningen ^

visningar1 och sammanträden endast mot uppviscmde av c;Sft me a l erns-
kort, som tillika är kvri.tto på betald medlemsavgift. S-lyrelDen
kan bemyndiga ordförarsäen dtt undanta.gsvis utfärdct s.k. gästkort,
gällande endast för en visning. *»

Medlemskortet är strängt personligt och får inte överlåta?.

^\ 6

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och tva.ledamöter j44ftte -två supplQantey.Il ^\ l [ /y^ Styrelsens uppgift är att l^afäreningens verksamhet på Gatt
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anger. FÖr__giltigt beslut_av _ styrelsen erfordras enkel-majoritäT:.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är

närvarande. Då styrelsen inte är fulltalig måste mins-t: hälften
av dess ledamöter vara ense om .F^-H-

z a. "c l- aäe beslut.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i hans .,

Lj

ställe vice ordföranden.
Styrelsen kan, för speciella ändamål, med sig adjungera "tt
lämpligt antal föreningsmedlenuncir.
Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge berättelse över ^

föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Till
berättelsen skall fogas vinst- och förlusträkning samt balsns-
räkning.

§ 7

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas
av de av årsmötet valda revisorerna.
Revisorerna skall till årsmötet avge revisionsberättelse. Käken-
skapernajämte styrelsens verksamhetsberättelse skäll överlämnas
till revisorerna senast 14 dagar före årsmötet.
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F,forts Li 7o*

Revisor liar rätt att när Jielnt lian Önskar ta del av alla hand-
lingar som ror styrelsens verksamhet_och ekonomiska förvcU tning,
Föreningens verksamhetsår omfattap tiden -3-/-?-30/-6-»-^ \/i - 7( /t± .8

f^c^rf
^^- Ordinarie årsmöte skall hållas förp ^u p t omb cr m ån ad s utgång efter

varje vcrkyamhetsårs ylut.
Styre:! en kallar i Övrigt föreningen till sammanträde då den anserRc^

detta erforderligt, ellfcr då yrkande därom framstå}.l s av minst
10 medlemmar.
Kallelse till såväl årsmöte som annat allmänt sammanträde skal]
utgå minst två veckor före sammanträd c t-

§ 9

Rösträtt- på sammanträdet tillkommer envar medlem, som erlagt
föreskriven medlemsavgift.u

Varje medlem har &n röst.
Beslut vid sammanträcie fattas med enkel majoritet. Omröstning
sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs av röstberättigad
närvarande med3.em. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning
medan i andra frågor den mening skall gälla som opdföranclen
biträder.
Frånvarande medlem får inte genom fullmakt eller skriftligt votum

* ** .

delta i röstning.
Styrelseledamot~'ägcp inte rösträtt i frågor som rör styrelsens
ansvarsfrihet.

§ 10

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
l. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för Ars-

t_*mötet.

2. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
3. Föredragning av revisorernas berättelse.
4. Fastställande av balansräkningen.

5. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av forlus
6 . Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Val av ordförande i föreningen.

8. Val av övriga styrelseledamöter,- jnmt^ r-inpp1 panter*
9. Val av två revisorer jämte en suppleant.

10- V^l o\y <C^MO v^(^<'^'(^^£.̂
*

7 § 11

Det åligger medlem att ställa sig till efterrättelse alla i
stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem är skyldig att iaktta lojalitet mot föreningen och ^tt ef t.-
bästa förmåga främja dess utveckling och verka för samhörighet
inom föreningen.

§ 12

Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende, motverkar
dess syften eller bryter mot dess stadgar kan av föreningen eller
dess styrelse uteslutas.
Styrelsebeslut i sådan fråga skall vara enhällig.

g 13

Vid föreningens upplösning skall samtliga dess tillgångar och till
bärigheter Överlämnas till Sveriges Förenade Filmstudios .
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Förslab t-il^ ändrinfi av de^Fc, stadgar E ka 1-1 vara K ty ro J sen L i. 1:1.-

hända senast fyra veckor före årsmötet eller annat ytädgeenligt
ull yst förcm.ngssammantr^de.
Förslag Lill stadgeändring skall meddelAS medlcsmniarna senast
l'l da^ar före sammanträdet.

i[i'^lSti^Sg2^ ^^^i^^d^fS ^3t:^^;'e^io?t^n^?^'s'tlp^ö^^i^|sef'fol'clr'cl
sammanträde.
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