Stadgar för BLF_Fotograferna
§ 1 Namn och säte.
Den ideella föreningen (org.nr 812800-0513) BLF_Fotograferna med säte i Stockholm är en
klubb i Svenska Journalistförbundet.

§ 2 Ändamål.
Klubben har till ändamål:
- att verka för största möjliga anslutning till Svenska Journalistförbundet, SJF.
- att stödja medlemmarna i deras verksamhet och verka för ett gott förhållande till
leverantörer och beställare.
- att följa och påverka den tekniska utvecklingen inom berörda medier, att stödja klubbens
behov av konstnärlig och teknisk vidareutveckling genom bland annat kurser och
utbildning.
- att till allmänhet, företag och organisationer sprida kunskap om klubbens verksamhet.
- att själv, eller genom upplåtelse till annan, ingå avtal samt bevaka, inkassera och fördela
ersättningar med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicens.
- att själv, eller genom upplåtelse till annan, ingå avtal avseende andra nyttjanden som rör
ett flertal upphovsmän samt bevaka, inkassera och fördela ersättningar som utgår med
stöd av dessa avtal.
- att hos myndigheter bevaka medlemmarnas intressen.
- att vara avtalsslutande part vid förhandlingar som rör upphovsrättsliga frågor.
- att verka för en god yrkesetik.
- att samarbeta med andra organisationer, såväl i Sverige som i andra länder.
- att verka för branschens utveckling och förkovran samt att i övrigt tillvarata
medlemmanas intressen i enlighet med Svenska Journalistförbundets stadgar.

§ 3 Verksamhetsområde och medlemskap.
Klubben är en underavdelning inom Svenska Journalistförbundet. Samtliga medlemmar i
förbundet som finns inom klubbens verksamhetsområde, utom direktmedlemmar enligt § 4 i
förbundsstadgarna, kan vara medlemmar i klubben. Medlem i annan klubb kan tillhöra
klubben som intressemedlem. Till medlem kan antas person, yrkesverksam inom video-, filmoch stillbildsfotografi.

§ 4 Årsmöte.
Klubbens årsmöte ska hållas före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte sker via hemsidan
och genom elektroniskt brev till varje medlem minst 14 dagar före sammanträdet, varvid
möteshandlingar ska göras tillgängliga. Motioner till årsmötet ska vara klubben tillhanda
senast vid utgången av februari. Förbundsstyrelsens ledamöter samt anställda på
Journalistförbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 5 Årsmötet ska behandla:
1) Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2) Styrelsens och revisorns berättelser.
3) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
4) Motioner.
5) Klubbens avgifter.
6) Fastställande av budget.
7) Val av ordförande.
8) Val av styrelseledamöter med suppleanter.
9) Val av revisor med suppleant.
10) Val av valnämnd.

§ 6 Medlemsmöte.
Medlemsmöte ska inom 14 dagar, förutom årsmöte, hållas då styrelsen finner lämpligt eller då
minst en fjärdedel av medlemmarna, till styrelsen, skriftligt begärt det. Kallelse till
medlemsmöte sker genom hemsida och elektroniskt brev till medlemmarna senast 10 dagar
före mötet.

§ 7 Rösträtt och beslut.
Röstberättigade vid årsmöte och medlemsmöte är alla medlemmar som betalt samtliga
avgifter. Beslut sker genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
mötesordförande företräder. Styrelseledamot har inte rösträtt vid fråga om styrelsens
ansvarsfrihet. Vid val avgör lotten vid lika röstetal. Omröstning följer i övrigt föreningspraxis.

§ 8 Styrelse.
Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande, som vid årsmöte väljs
för sig, samt ytterligare tre till sex ledamöter. De senare valda så att minst en står i tur att avgå
varje år. Styrelsen äger rätt att utse högst tre styrelsesuppleanter. Klubbens firma tecknas av
ordförande eller styrelseledamöter två i förening eller av styrelsen utsedd tjänsteman.
Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ordinarie ledamöter kallats till sammanträde senast
fyra dagar före och då minst tre ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med
enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Klubbens
ordförande kallar till sammanträde.

§ 9 Räkenskaperna.
Klubbens räkenskapsår avslutas 31 december. Senast tre veckor före årsmötet ska det gångna
årets räkenskaper vara avslutade och avlämnade till revisor för granskning. Klubbens medel
ska insättas i solid bankinrättning eller placeras på annat sätt efter av klubben fattat beslut.

§ 10 Revision.
Klubbens räkenskaper samt förvaltningen av dess medel och angelägenheter ska granskas av
en revisor. Revisorn jämte en suppleant väljs på årsmötet för ett år i taget. Revisorn ska till
styrelsen inom avtalad tid efter det räkenskaperna enligt § 11 överlämnats avlämna berättelse
över utförd granskning.

§ 11 Tvister
Vid tvist mellan medlem och klubbstyrelse gäller reglerna i § 24 i förbundets stadgar.

§ 12 Stadgeändring.
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska vara godkända av förbundsstyrelsen i
Journalistförbundet, och behandlas av ett årsmöte samt ett medlemsmöte med minst fyra
månaders mellanrum.

§ 13 Upplösning och samgående.
Upplösning eller samgående med annan organisation eller organisatorisk förändring kan bara
ske med förbundsstyrelsens medgivande. Förslag till klubbens upplösning eller samgående
med annan organisation eller annan form av betydande organisatorisk förändring ska av
styrelsen läggas fram för beslut på årsmöte och bekräftas på närmast följande medlemsmöte.
Beslut om klubbens upplösning ska bekräftas av närmast följande årsmöte samt få
förbundsstyrelsens godkännande för att träda i kraft. Vid samgående eller annan form av
betydande organisatorisk förändring räcker det med ett årsmöte och ett följande medlemsmöte
eller vice versa med minst fyra månaders mellanrum samt förbundsstyrelsens godkännande.
Vid upplösning tillfaller klubbens tillgångar Journalistförbundet.

Stadgar antagna vid årsmöte 27 maj 2021 och medlemsmöte den 9 december 2021 att gälla
från och med 2022-01-01.

