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§1 Beskrivning  

Föreningen Folkets Bio i Lund är  en partipolitiskt och religiöst obunden kulturförening. 

Föreningen är en avdelning till Riksföreningen Folkets Bio med säte i Stockholm. 

 

§2 Syfte  

Föreningens målsättning är att genom offentlig visningsverksamhet verka för distribution 

och produktion av filmer och andra verk som ger insikt om människans sociala och politiska 

villkor. 

 

§3 Föreningen  

Föreningen är uppbyggd av sina enskilda medlemmar. Föreningens högsta beslutande organ 

är årsmötet. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Föreningen tecknas av högst tre 

medlemmar, varav en skall vara ordförande. 

 

§4 Medlemsskap  

Endast fysiska personer kan bli medlemmar i föreningen. 

Medlem skall: 

- godkänna föreningens stadgar, målsättning och handlingsprogram 

- betala av kongress och årsmöte fastställd medlemsavgift. 

- efter förmåga delta i föreningens arbete. 

Medlem skall erhålla kallelse till samtliga medlemsmöten. 

Medlem har rätt att delta i val till förtroendeposter och själv vara valbar till dessa. 

Medlem har rätt att vid begäran få tillgång till information om föreningen och dess arbete. 

Medlem som motarbetar föreningens stadgar eller målsättning kan suspenderas eller 

uteslutas. Föreningens styrelse kan suspendera medlem till närmaste medlemsmöte. I 

kallelse skall uteslutningsärende anges. Uteslutning kan överklagas till riksföreningens 

styrelse. Råder oenighet i uteslutningsärende mellan lokal förening och riksföreningens 

styrelse hänskjuts ärendet till föreningens kongress. 

 

§5 Årsmöte  

Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. Föreningens årsmöte hålls före mars månads 

utgång. Föreningens årsmöte har till uppgift att: 

- behandla verksamhets- och revisorsberättelse för föreningen. 

- behandla frågan om avgående styrelsens ansvarsfrihet.  

- fastställa antalet styrelseledamöter.  

- välja föreningens styrelse,  varvid ordförande väljs separat. 

- välja valberedning. 

- välja revisorer.  

- välja delegater till riksföreningens kongress. 

- utforma riktlinjer för föreningens kommande verksamhet. 

Mandatperioden för styrelse är två år om icke annat beslutas. Vid två-åriga mandatperioder 

nyväljs halva styrelsen varje år. Kallelse till årsmöte skall utgå per post eller e-post och vara 

medlemmarna tillhanda senast 4 veckor i förväg. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen 

tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Material till årsmötet, inklusive riktlinjer, motioner 

och propositioner, skall vara medlemmarna tillhanda senast 1 vecka före årsmötet. Frågor 

rörande stadgeändringar och riktlinjer måste tas upp i motions- eller propositionsform. 

 

§6 Extra årsmöte  

Extra årsmöte skall hållas när så krävs av antingen minst 1/3 av medlemmarna eller minst 

1/3 av styrelsen eller av minst en av revisorerna. Kallelse till extra årsmöte skall utgå per 

post eller e-post och vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor i förväg. Material till 



extra årsmöte, inklusive motioner och propositioner skall vara medlemmarna tillhanda 

senast 3 dagar före extra årsmötet. Motioner till extra årsmöte skall vara styrelsen tillhanda 

senast 1 vecka innan extra årsmötet. 

 

§7 Medlemsmöte  

Medlemsmöte utlyses på initiativ av styrelsen eller när minst fem medlemmar så begär. 

Medlemsmötena har till uppgift att diskutera verksamhetens inriktning och lämna förslag till 

styrelsen rörande programutbud och visningssituationen. Kallelse till medlemsmöte ska utgå 

senast en vecka före medlemsmöte.  

 

§8 Styrelse  

Styrelsen har ansvar för den löpande verksamheten under året. Styrelsens uppgifter är 

- att verkställa av årsmöte fattade beslut. 

- att samordna och leda verksamheten inom föreningen  

- att ha fortlöpande kontakt med medlemmarna och informera dessa om verksamheten 

Styrelsen kan utse utskott att sköta ärenden av löpande karaktär. Styrelsen sammanträder 

minst en gång varannan månad. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är 

närvarande. Styrelsen får ej fatta beslut i principiella frågor. 

 

§9 Revisor  

Revisorerna skall fortlöpande granska föreningens verksamhet. Föreningens räkenskaper 

skall ställas till revisorernas förfogande senaste en månad före ordinarie årsmöte. 

Revisionsberättelsen skall föreligga senast två veckor före ordinarie årsmöte. 

 

§10 Stadgeändring  

För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena 

skall vara ordinarie årsmöte. 

 

§11 Upplösning  

För upplösning av föreningen krävs beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande 

årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. 

Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Riksföreningen Folkets Bio. 

Föreningen kan ej upplösas om minst tre medlemmar vill fortsätta verksamheten. 

 

Denna version antagen 2017-05-30 (föregående ändringar 2010-10-28, 2015-11-04). 

 

 

 

 

 


