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§1 Ändamål och verksamhet
Föreningen Fantastisk Filmfestival skall arbeta för att främja fantastisk film genom att
årligen anordna en filmfestival som huvudsakligen äger rum i Lund. Föreningen kan
också genomföra andra aktiviteter som främjar den fantastiska filmen. Fantastisk
Filmfestival är politiskt och religiöst obunden.
§2 Medlemmar
Fysisk person som erlägger den av styrelsen bestämda medlemsavgiften har rätt att
bli medlem i föreningen Fantastisk Filmfestival. Medlem som är illojal mot föreningen
och/eller bryter mot stadgarna kan suspenderas av styrelsen och uteslutas av
årsmötet. Årsmötet kan utse hedersmedlem som är befriad från medlemsavgiften.
§3 Medlemsavgift
Förändringar av medlemsavgiften beslutas av styrelsen senast 31/12 för det
kommande verksamhetsåret.
Förslag till ändring/tillägg/förtydligande: I nuläget är denna avgift inkorpererad
i biljettpriset till festivalens visningar, vilket innebär att alla som kan uppvisa
en giltig biljett, defakto är medlem i föreningen.
§4 Styrelsen
Föreningen skall förvaltas av en styrelse bestående av fem eller flera ordinarie
ledamöter, varav en ordförande, en sekreterare och en kassör. Samtliga ledamöter
väljs av årsmötet på ett år. Styrelsen har sitt säte i Lund.
Styrelsen kan adjungera personer med yttranderätt på styrelsemötena. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordförande eller genom att någon av styrelsens
ledamöter framställer om detta skriftligt hos ordförande. Styrelsen skall sammanträda
minst sex gånger per år.
Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordförande.
Förslag till ändring/tillägg/förtydligande: Vid styrelsesammanträden skall
protokoll föras, som justeras av minst en ordinarie alt. adjungerad
styrelsemedlem.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Alla
beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Föreningens firma tecknas på så sätt som styrelsen bestämmer. Styrelse fastställer
budget och verksamhetens inriktning. För att kunna väljas in i styrelsen måste man
vara medlem i föreningen.

§5 Verksamheten
Styrelsen utser en eller flera personer att ansvara för föreningens praktiska
verksamhet i enlighet med de direktiv som styrelsen fastställer.
§6 Årsmötet
Föreningens verksamhetsår är 1/1-31/12. Föreningens årsmöte skall hållas
årligen före april månads utgång. Motionsrätt och nomineringsrätt tillkommer
medlemmarna. Motioner att behandla på årsmötet skall vara inlämnade senast sju
dagar innan årsmötet. Kallelse till årsmötet görs senast fjorton dagar innan via e-post
och föreningens hemsida.
Förslag till ändring/tillägg/förtydligande: Motioner att behandla på årsmötet
skall vara inlämnade/inskickade senast sju dagar innan årsmötet. Kallelse till
årsmötet görs senast fjorton dagar innan, via föreningens vid tidens officiella
plattformar.
Styrelsens förslag skickas ut tillsammans med kallelsen. Verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse och revisions-berättelse erhålls på årsmötet. Rösträtt har de
medlemmar som senast innevarande år eller föregående år erlagt medlemsavgift.
Förslag till ändring/tillägg/förtydligande: se §2 & §3
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
- val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare.
- fråga om huruvida årsmötet stadgeenligt utlysts.
- framläggande av styrelsens berättelse för det gångna året.
- framläggande av revisorns berättelse.
- beslut om ansvarsfrihet.
- val av ordförande.
- val av sekreterare.
- val av kassör.
- val av ytterligare minst två ledamöter.
Förslag till ändring/tillägg/förtydligande:
- val av suppleanter/adjungerade styrelsesuppleanter
- val av revisor samt eventuell ersättare.
- val av valberedning.
- motioner och styrelsens förslag.
§7 Revision
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av vid föregående årsmöte
vald revisor. Revisorn skall senast tre veckor innan årsmötet erhålla styrelsens
berättelse, räkenskaper och övriga handlingar. Senast en vecka innan årsmötet skall
revisorn avge berättelse över verkställd revision.
Förslag till ändring/tillägg/förtydligande: Revisorn skall senast två veckor
innan årsmötet erhålla styrelsens berättelse, räkenskaper och övriga
handlingar gällande föregående verksamhetsår. Under årsmötet skall revisorn
avge berättelse över verkställd revision.
§8 Valberedning

Valberedningen skall bestå av två ledamöter som utses på årsmötet - en av dessa
skall vara sammankallande.
Förslag till ändring/tillägg/förtydligande: Valberedningen skall bestå av minst
en ledamot, gärna två, som utses på årsmötet - varav en av dessa i så fall skall
vara sammankallande.
§9 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålles på begäran av styrelsen eller revisorerna eller skriftligen från
50% av vid tidpunkten registrerade antalet medlemmar. Extra årsmöte inkallat på
detta sätt har endast rätt att behandla den eller de frågor som föranlett dess
inkallande.
§10 Personal
Styrelsen anställer erforderlig personal för föreningens verksamhet samt fastställer
löner och arbetsordning för densamma.
§11 Stadgeändring
För att dessa stadgar skall ändras fordras två på varandra följande årsmöten, varav
ett alltid ska vara ordinarie.
§12 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut av två på varandra följande
årsmöten, varav ett måste vara ordinarie. Tillgångar vid upplösning handlägges i
samråd med Lunds Kultur- och fritidsförvaltning.

