Stadgar för Föreningen Galleri London
§ 1 Ändamål
Föreningen galleri London har till ändamål

att

skapa ett forum för föreningens medlemmar att visa och diskutera den
fotografiska bilden,

att

utveckla bildmedvetandet hos Uppsalas fotointresserade allmänhet, samt

att

skapa ett galleri för att visa fotografi och fotobaserad konst.

§ 2 Organisation
Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmötet och styrelsens möten.
§ 3 Medlemskap och avgifter
Medlemskap i föreningen beviljas varje person som erkänner föreningens ändamål och
som erlägger fastställd medlemsavgift. Medlemmen förväntas även ställa upp som
gallerivärd.

Vid inträde i föreningen erläggs avgift för det kalenderår under vilket inträdet sker.
Föreningens årsmöte fastställer årligen föreningens medlemsavgift för kommande
verksamhetsår.
§ 4 Föreningens möten
Moment 1 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före februari månads
utgång. Kallelse till årsmötet utsänds av styrelsen till alla medlemmar senast en
månad före mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förkomma










Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för mötet
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
för föregående år
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stadgeenliga val
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Behandling av förslag från medlemmarna resp. styrelsen.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
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Moment 2 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om styrelsen så beslutar eller om en majoritet av
medlemmarna så begär. Extra årsmöte skall hållas inom sex veckor från att begäran
om sådant har inkommit från medlemmarna. Kallelse till årsmötet utsänds av
styrelsen till alla medlemmar senast en månad före mötet. Extra årsmöte kan endast
fatta beslut i ärenden som anges i kallelsen till mötet.
Moment 3 Medlemsmöte

Medlemsmötet är, när årsmöte inte är samlat, föreningens högsta beslutande organ.
Medlemsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Kallelsen utsänds till
medlemmarna senast en vecka före mötet.
Moment 4 Rösträtt m.m.

Rösträtt vid årsmöte, extra årsmöte och medlemsmöte har medlem som har erlagt
medlemsavgift.
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt.
Omröstningar sker öppet. Beslut fattas, med undantag av i ärende enligt 7 § 3
mom., med enkel majoritet. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning har
tjänstgörande ordförande utslagsröst.
Personval sker, då någon så begär, med slutna sedlar. Godkänd valsedel skall uppta
det antal namn som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig.
Vald är den eller de som har fått de högsta röstetalen. Vid lika röstetal i valärenden
avgör lotten.
Moment 5 Motioner

Motion till föreningens årsmöte eller extra årsmöte kan väckas av varje medlem och
skall insändas till styrelsen senast tre veckor före mötet. Styrelse skall hålla
motioner och styrelsens yttrande över dessa tillgängliga för medlemmarna från och
med en vecka före årsmötet.
§ 5 Styrelse
Föreningens styrelse handhar ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med
dessa stadgar och av årsmöte eller medlemsmöte fattade beslut. Styrelsen, som
väljs av årsmötet, består av tre eller fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen
skall inom fjorton dagar efter årsmötet samlas för konstituering.
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
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§ 6 Revision
Årsmötet väljer två revisorer och två suppleanter för dessa.
Revisorerna skall till årsmötet avge utlåtande över styrelsens verksamhet och
räkenskaper under föregående år och tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter.

§ 7 Allmänna bestämmelser
Moment 1 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningens årsmöte. Beslutet träder
omedelbart i kraft, om inte årsmötet beslutar annat.
Moment 2 Uteslutning

Medlem, som trots uppmaning inte erlägger sin medlemsavgift, kan uteslutas
genom beslut av styrelsen.
Medlem, som agerar i strid med föreningens syfte, eller på annat sätt uppträder
osolidariskt mot föreningen, kan uteslutas genom beslut av medlemsmöte.
Moment 3 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte eller extra årsmöte.
Vid beslut om upplösning krävs att minst två tredjedelar av de röstande biträder
beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges hur föreningens tillgångar skall disponeras.
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