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Stadgar antagna 2017-05-18

§ 1 Firma och säte
Föreningens namn är Göteborgs Bildverkstad ek. för. 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, flmare, illustratörer, 
animatörer, designers, författare, tidskriftsutgivare, bokförlag, teaterföreningar, 
kulturevenemangsarrangörer och andra kulturproducenter tillgång till utrustning och 
kunskap, så att de på egen hand kan utveckla sitt konstnärskap, förverkliga 
konstprojekt samt framställa material för publicering eller presentation i anslutning till 
deras verksamhet.

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 konstnärskap, få större kontroll över slutresultatet och sänka 
produktionskostnaderna för egna projekt.

Föreningen vårdar ett aktivt samarbete med andra föreningar och organisationer inom
det kreativa området.
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 skriftligen till styrelsen. 
Medlemskapet fastställs av styrelsen. Såväl juridiska som fysiska personer, vilka 
förklarat sig villiga att aktivt verka för föreningens ändamål och verksamhet, kan 
erhålla medlemskap i föreningen. Även investerande medlemmar är välkomna i 
föreningen. I ett beslut om att anta någon som investerande medlem ska det anges att
medlemmen är en investerande medlem. 
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§ 4 Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat – dock högst 
motsvarande två hela arbetsdagar per verksamhetsår – delta i underhåll av 
föreningens lokaler samt delta vid planering av verksamheten och vid inköp av 
utrustning. Om föreningsstämman inte beslutat annat, ankommer det på styrelsen att 
ge närmare anvisningar om hur denna skyldighet ska fullgöras. 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. Insatsens storlek är 300 kronor. Insatsen 
betalas till föreningens konto vid erhållande av medlemskap. Insatsen återbetalas vid 
utträde ur föreningen i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar.

§ 6 Serviceavgift
Medlem som vill nyttja Göteborgs Bildverkstads utrustning och tjänster ska årligen till 
föreningen erlägga serviceavgift. Serviceavgiftens storlek bestäms av styrelsen, dock 
för privatpersoner högst 1 000 kr per kalenderår och för juridiska personer högst 2 
000  kr per kalenderår. Serviceavgiften betalas på det sätt som och inom den tid som 
styrelsen bestämmer.

§ 7 Användaravgifter
För använt förbrukningsmaterial ska medlemmarna erlägga särskilda avgifter som 
faktureras enligt prislista. Styrelsen beslutar om avgifternas storlek.

§ 8 Rösträtt
Varje medlem äger en röst. De investerande medlemmarnas rösträtt är dock 
begränsade så att de tillsammans aldrig kan ha mer än ⅓ av det sammanlagda antalet 
röster som avges vid en omröstning. På så sätt säkerställs det att de ordinarie 
medlemmarna behåller den yttersta kontrollen över föreningen. Rösträtten utövas 
personligen eller genom ombud, med endast en fullmakt per ombud. Inför en 
föreningsstämma kan styrelsen även besluta att medlemmarna ska kunna utöva sin 
rösträtt per post. I kallelsen ska det då framgå hur de som vill poströsta ska gå tillväga. 

§ 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 
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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 ska bestå av tre till sju ordinarie ledamöter. 
Styrelseledamöter 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. Föreningens ekonom kan närvara vid styrelsemöten när 
styrelsen så önskar.

Styrelseledamot ska vara medlem av föreningen. Medlem som uppbär anställning i 
föreningen ska inte samtidigt inneha styrelseuppdrag och vice versa. 
Styrelsen konstituerar sig själv. 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 ordinarie föreningsstämma, med hänsyn till föreningens ekonomi.

§ 13 Revisor
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning utses en revisor av den ordinarie föreningsstämman för tiden fram till 
slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Den som har utsetts till revisor ska 
omedelbart underrättas om det av styrelsen.
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§ 14 Firmateckning
Föreningens frma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser för tiden 
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår.

§ 16 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorn senast sex veckor före ordinarie 
föreningsstämma. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och 
verksamhetsberättelse.

§ 17 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets början. Vid 
ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande av styrelsens ordförande eller av den som 
styrelsen har utsett

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 revisor
13.Serviceavgift för kommande verksamhetsår
14.Användaravgift för kommande verksamhetsår
15.Val av styrelseledamöter
16.Val av revisor
17.Val av valberedning
18.Styrelsepropositioner
19.Medlemsmotioner
20.Övriga ärenden
21.Mötets avslutande



5(5)

§ 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 sex veckor före samt senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma. Samma kallelsefrist gäller för extra föreningsstämma. 
Möteshandlingarna ska vara medlemmar tillhanda senast två veckor före mötet, både 
vid ordinarie föreningsstämma och vid extra föreningsstämma. Då kallelse skickats 
ska styrelsen omedelbart underrätta revisorn om detta per e-post. Även andra 
meddelanden från styrelsen sker per e-post till samtliga medlemmar, utom i de fall där 
lagen om ekonomiska föreningar kräver kallelse per post, exempelvis vid likvidation 
och fusion. 

§ 19 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska utlysas om styrelsen fnner det lämpligt eller om revisorn 
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 enligt föreningsstämmans beslut 
föras i ny räkning och/eller fonderas.

§ 21 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas på en föreningsstämma med 
kvalifcerad majoritet, det vill säga med bifall från ⅔ av de röstande. I särskilda fall 
krävs bifall från ¾ av de röstande i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning ska fattas på en föreningsstämma med kvalifcerad majoritet, 
det vill säga med bifall från ⅔ av de röstande. Sedan verksamheten lagligen avvecklats
och grundinsatsen återbetalats till medlemmarna, tillfaller behållna tillgångar den 
organisation som mötesdeltagare på mötet för föreningens upplösande väljer och som
ger skapande möjligheter till konst- och kulturarbetare i Västra Götalandsregionen.

Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller Lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar


