
 
 

 

 

Stadgar för Kulturförening Darkroom 

§ 1. Föreningens namn är Kulturförening Darkroom, en ideell förening med säte i Sollentuna. 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 

§ 2. Kulturförening Darkrooms syfte och verksamhet 

- Föreningens främsta syfte är att främja kulturen i Edsvik i Sollentuna genom att starta 

Darkroom, Edsvik Fotografi och Scenkonst Center.  

- Föreningen arbetar även för kulturen i hela Stockholms län. 

§ 3. Medlem, avgifter och utträde 

- Föreningen består av kulturintresserade medlemmar. 

- Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. 

- Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att deltaga i föreningens årliga 

medlemslotteri. 

- Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är 

erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen ska 

godkänna alla medlemskap 

- Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och 

anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Ingen återbetalning av erlagda 

avgifter kommer att ske.  

- Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från 

medlemsförteckningen. 

§ 4. Styrelsen 

- Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse om minst tre ledamöter valda av 

årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år. Övriga ledamöter och 

suppleanter väljs för en tid av två år och avgår eller omväljs växelvis vartannat år. 

- Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare/kassör 

- Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är 

närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. 

- Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter. 

- Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordförande eller då 

minst två ledamöter så påfordrar. 

- Styrelsen åligger dessutom: 

- att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi 

- att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen 

§ 5. Protokoll 

- Vid föreningens styrelsemöte och medlemsmöten skall protokoll föras. 

 



 
 

 

 

§ 6. Firmatecknare 

- Föreningens firmatecknare är föreningens ordförande, Ilkka Timonen 19631018-3394 

§ 7.  Revision 

- Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av en revisor. Revisorn skall alltid 

äga tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar. 

§ 8. Valberedning 

- För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en 

valberedning bestående av två till tre ledamöter. Ledamöter i valberedningen får inte 

tillhöra styrelsen. 

§ 9. Möten och information 

- Föreningsinformation och Kallelse till föreningsmöte skall göras på sätt som styrelsen 

beslutar. 

- Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång och kallelse utgå via epost 

till medlemmar, revisor och valberedning senast tre veckor innan. 

- Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av 

föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till 

styrelsen. 

- Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet. 

§ 10. Årsmöte 

- Vid årsmöte skall förekomma 

1. Val av ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare för mötet. 

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet. 

5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

6. Revisorns berättelse. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ersättare, revisor.  

9. Tillsättande av valberedning, två till tre ledamöter varav en utses som 

sammankallande. 

10. Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår. 

11. Övriga ärenden. 

 

 

 



 
 

 

§ 11. Stadgeändring 

- Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning fattas av 

två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets 

giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.  

§ 12. Upplösning 

- Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten 

eller som föreningen beslutar om. 

 

 

Stadgarna är antagna: 2020-02-10 

 

Mötesordförande för föreningsstämman: 

Ilkka Timonen 


