VTK FOTOKLUBB
VTK Fotoklubb är en ideell förening som bildades 1951 i Göteborg.
Syftet är att med gemensamt fotointresse som grund utbyta erfarenheter samt utveckla
sinnet för foto genom t ex föredrag, bildvisningar, tävlingar, kurser och diskussionsmöten.
Ett mörkrum med utrustning för framkallning, kopiering och förstoring samt böcker och
tidskrifter för hemlån finns att tillgå (så länge detta är praktiskt möjligt).
Annan digital utrustning för fotohantering kan också finnas för hemlån.

STADGAR
Reviderade 2017-03-30
§

1 För medlemskap krävs att man är anställd tjänsteman i något av AB Volvo-koncernens
bolag eller i något av Volvo Car:s bolag, man kan även vara anställd i bolag som är
knutna till och arbetar tillsammans med dessa bolag.
Pensionärer eller avtalspensionär från bolag ovan kan kvarstå som seniormedlem om
önskemål finns.
Det finns även möjlighet att vara medlem om man har annan anknytning till ovanstående
bolag eller till klubben, i sådant fall skall detta godkännas av styrelsen.

§

2 Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§

3 Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter samt två suppleanter.
Ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av 2 år, halva antalet varje år.
Det ena året väljs ordförande, det andra året kassör.
Suppleanter väljs för en tid av 1 år.
Vid nästföljande styrelsemöte konstituerar styrelsen sig, varvid bl a utses
vice ordförande, sekreterare och mörkrumsansvarig.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.

§

4 Valkommittén väljs av årsmötet för en tid av ett år. Valkommittén skall bestå av fyra
medlemmar, varav en utses till sammankallande, som till nästkommande årsmöte skall
föreslå lämpliga kandidater till styrelseposterna.
Valbar till förtroendeuppdrag i klubben är alla medlemmar som erlagt stadgeenlig avgift.

§

5 Årsmötet väljer två ordinarie revisorer för ett år samt en suppleant för ett år.

§

6 Årsmötet hålls årligen under mars månad och meddelas klubbens medlemmar skriftligen
senast fjorton dagar före fastställd mötesdag.

§

7 För ändring av stadgarna fordras majoritetsbeslut (2/3 av de närvarande) på två efter
varandra följande protokollförda medlemsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie
årsmöte.

§

8 Rösträtt vid årsmötet har varje medlem som betalat stadgeenlig avgift.

§

9 Vid klubbens upplösning skall eventuella tillgångar återbetalas till medlemmarna enligt
beslut av styrelsen, alternativt utgöra startkapital vid bildandet av ny fotoklubb.
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