Stadgar för Östsvenska Fotodistrikt, ÖFD
§1 Distriktets omfattning
Östsvenska Fotodistriktet är en sammanslutning av inom Småland och Östergötland verksamma
fotoklubbar.
§2 Ändamål
Östsvenska Fotodistriktet har till ändamål • att stödja fotoklubbarna/bildgrupperna i deras arbete för
fotografins främjande samt att vidga fotoklubbsverksamheten till orter där klubbar saknas. • att
verka för ökad sammanhållning mellan distriktets klubbar. • att verka för ökad medlemsanslutning
till klubbarna. • att förvalta de medel som finns inom distriktsorganisationen. • att ansvara för att
distriktsstämma och distriktstävling blir utlysta och arrangerade.
§3 Distriktsfotostämman
Distriktets klubbar sammanträder årligen till distriktsfotostämma. De anslutna klubbarna äger rätt att
sända en delegat för varje påbörjat 50-tal medlemmar till stämman.
§4 Ärenden vid distriktsfotostämman.
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
6. Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet och att tjänstgöra som
rösträknare vid stämman.
7. Upprop av delegater och fastställande av röstlängd.
8. Redovisning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.
9. Redovisning av den ekonomiska rapporten.
10. Redovisning av revisionsberättelsen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
12. Bestämmande av årsavgift och dess sista inbetalningsdag.
13. Behandling av bordlagda ärenden, av styrelsen hänskjutna ärenden samt av inkomna motioner.
14. Bestämmande av arrangör/-er för kommande distriktsfotostämma/-or.
15. Val av ordförande för ÖFD för en tid av två år.
16. Val av två distriktsstyrelseledamöter för en tid av två år.
17. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år. Dessa ska väljas från påföljande års
distriktsfotostämma-arrangör.
18. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa, för en tid av ett år. 19. Val av valberedning för
påföljande år och sammankallande för denna.
20. Övriga eventuella val.
21. Övrigt. Avtackningar, utmärkelser m.m.
22. Distriktsfotostämmans avslutande.
§5 Kallelse och motioner
Av distriktsfotostyrelsen fastställd dag för distriktsfotostämman skall per post meddelas varje
ansluten klubb senast två månader före stämman. Kallelse till distriktsfotostämman skall sändas per
post till varje ansluten senast en månad före stämman. Denna skall vara åtföljd av föredragningslista
och eventuella motioner. Motion ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före
distriktsfotostämman.

§6 Extra distriktsfotostämma
Extra distriktsfotostämma hållas då distriktsstyrelsen så anser nödvändigt eller då tre klubbar så
begär. För extra distriktsfotostämma skall i tillämpliga delar gälla vad här ovan föreskrivits för
ordinarie distriktsfotostämma. Vid extra stämma får endast upptagas till avgörande de frågor som
uttryckligen angivits i kallelsen. Andra ärenden kan upptas till diskussion men ej till beslut. Kallelse
skall per post utsändas till varje ansluten klubb senast tre veckor före stämman med noga angivande
av ärenden som skall behandlas.
§7 Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen utgöres av ordföranden, vald på ett år, 4 ledamöter valda på två år, dock så att
halva antalet skall stå i tur att avgå vid varje stämma, jämte 2 suppleanter ur arrangörsklubben valda
på ett år. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när tre
ledamöter är närvarande. Styrelsen handlägger distriktets angelägenheter i enlighet med
bestämmelserna i dessa stadgar och i enlighet med distriktsfotostämmans beslut. Över styrelsens
sammanträden skall föras protokoll, vilka justeras av ordföranden och ytterligare en vid
sammanträdet närvarande ledamot.
§8 Firmateckning
Styrelsen utser inom sig de personer som äger att teckna distriktets firma. Företrädelsevis
ordföranden och kassören, var för sig.
§9 Ändring av dessa stadgar
Beslut om ändring av distriktets stadgar skall, för att bli gällande, biträdas av minst 2/3 av de
närvarande röstberättigade vid en distriktsfotostämma, eller med enkel majoritet vid två på varandra
följande distriktsfotostämmor, varav den ena måste vara ordinarie.
§10 Distriktets upplösning
Beslut om distriktets upplösning skall fattas på två på varandra följande stämmor, av vilka minst en
skall vara ordinarie, och med en majoritet av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade. Samtidigt
med beslut om distriktets upplösning, skall beslut fattas om disposition av distriktets tillgångar.

Historik
Dessa stadgar antogs vid ordinarie distriktsfotostämma i Västervik den 25:e oktober 1970.
Reviderades vid ordinarie distriktsfotostämma i Vetlanda den 21:e oktober 1984.
Reviderades vid ordinarie distriktsfotostämma i Värnamo den 2:e april 2017, gällande val till
ordförande till en mandattid om två (2) år, §4-15.

