Stadgar för
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§ 1 Firma och säte
Föreningens namn är Digitala Bildverkstan i Göteborg, ekonomisk förening. Styrelsen har sitt
säte i Göteborgs kommun, i Västra Götalands län.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att köpa in
och förvalta tekniskt avancerad utrustning samt genom att utbilda i bildproduktion. Föreningen
ska ge fotografer, konstnärer, filmare, illustratörer, författare och designers tillgång till utrustning
och kunskap, så att de på egen hand kan utveckla sitt konstnärsskap, förverkliga konstprojekt
samt framställa digitala original för publicering.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens utrustning och tjänster.
Genom föreningen och dess verksamhet ska medlemmarna få möjlighet att ta risker i sitt
konstnärsskap, få större kontroll över slutresultatet och sänka produktionskostnaderna för egna
projekt.
Föreningen vårdar ett aktivt samarbete med syskonföreningar så som Svenska Fotografers
Förbund, föreningen Svenska Tecknare samt Författarcentrum med flera.
För att synas och rekrytera unga medlemmar söker vi kontakt med studenter och lärare på
konstnärliga högskolor i närheten.
§ 3 Medlemskap
Ansökan om medlemskap görs via medlem@digitalabildverkstan.se. Medlemskapet fastställs av
styrelsen. Fysiska personer, vilka förklarat sig villiga att aktivt verka för föreningens ändamål och
verksamhet, kan erhålla medlemskap i föreningen. Verksamma kulturutövare (se § 2) med eller
utan högskoleutbildning, eller studerande vid konstnärliga högskolor, kan bli medlemmar.
§ 4 Medlems åliggande
Medlem är skyldig att vid behov delta i underhåll av föreningens lokaler samt delta vid planering
av verksamheten och vid inköp av utrustning. Det ankommer på styrelsen att ge närmare
anvisningar. Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda
insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
§ 5 Insatsskyldighet
Varje medlem ska erlägga en grundinsats. Insatsen bestäms av årsstämman. Insatsen betalas på
det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer vid erhållande av medlemskap. Insatsen
återbetalas vid utträde ur föreningen.

§ 6 Medlemsavgift och serviceavgift
Medlem ska årligen till föreningen erlägga medlemsavgift och serviceavgift. Beloppet bestäms av
föreningsstämman. Medlemsavgift och serviceavgift betalas på det sätt som och inom den tid
som styrelsen bestämmer.
§ 7 Användaravgifter
För nyttjande av Digitala Bildverkstans utrustning och tjänster samt för använt
förbrukningsmaterial ska medlemmarna erlägga särskilda avgifter, som faktureras enligt prislista.
Styrelsen beslutar om avgifternas storlek.
§ 8 Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas personligen eller genom ombud, med endast en
fullmakt per ombud.
§ 9 Avgång
Anmälan om utträde görs skriftligen eller per e-post till styrelsen. Utom i de fall som är bestämda
på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar (exempelvis när medlemmens skulder till
föreningen ska hinna regleras innan avgång är möjlig) så sker avgång ur föreningen vid utgången
av räkenskapsåret, efter det att medlemmen har anmält sitt utträde, uteslutits, avgått av annan
anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.
Medlem som anmält utträde ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och
beslut om föreningens angelägenheter. Medlem äger rätt att vid utträde få tillbaka sin grundinsats
i enlighet med § 5 i stadgarna.
§ 10 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess ändamål kan av styrelsen uteslutas. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan
om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från
det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. Under tiden fram till
föreningsstämma kvarstår i sådant fall överklagande som medlem.
§ 11 Styrelsen
Styrelsen bör bestå av tre till fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie
föreningsstämma. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av de ordinarie ledamöterna är
närvarande. I förekommande fall kan fyllnadsval förrättas. Föreningens ekonom har rätt att
närvara vid styrelsemöten.
Styrelseledamot ska vara medlem av föreningen. Medlem som uppbär anställning i föreningen
bör inte samtidigt inneha styrelseuppdrag och vice versa. Styrelsens ordförande kan inte
samtidigt inneha anställning. Styrelsen konstituerar sig själv. I styrelsen bör ingå en fotograf
ansluten till Svenska Fotografers Förbund, SFF, samt en tecknare/illustratör ansluten till
föreningen Svenska Tecknare. Om votering begärs och det blir jämt röstantal, så har
ordföranden utslagsröst.
§ 12 Styrelsearvoden och ersättningar
Styrelsearvoden, reseersättningar och andra ersättningar samt praxis om detta ska bestämmas av
årsstämman, med hänsyn till föreningens ekonomi.

§ 13 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning
utses en revisor samt en revisorssuppleant av den ordinarie föreningsstämman för tiden fram till
slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 14 Firmateckning
Årsstämman utser två firmatecknare för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår.
§ 16 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
§ 17 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets början. Vid ordinarie
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Frågan om kallelsen till föreningsstämman skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisionsberättelsen
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut i anledning av årets vinst eller förlust
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
12. Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer
13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
14. Användaravgift för kommande verksamhetsår
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Styrelsepropositioner
19. Medlemsmotioner
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande
§ 18 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma per e-post till samtliga medlemmar. Kallelse till
föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse ska vara
utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie föreningssstämma och
senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse skickats ska styrelsen omedelbart
underrätta revisorerna om detta per e-post. Även andra meddelanden från styrelsen sker per
e-post till samtliga medlemmar.

§ 19 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska utlysas om styrelsen finner det lämpligt eller om revisorerna eller
minst en tiondel av medlemmarna begär extra stämma för att behandla en viss angiven fråga.
§ 20 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.
§ 21 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast ske efter beslut av två på varandra följande
stämmor varav en ska vara ordinarie årsstämma. Extrastämma får hållas tidigast sex månader
efter ordinarie årsstämma.
§ 22 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning kan endast ske efter två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor.
Sedan verksamheten lagligen avvecklats och grundinsatsen återbetalats till medlemmarna,
tillfaller behållna tillgångar den organisation som mötesdeltagare på mötena för föreningens
upplösande väljer.
Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

