
Stadgar för  
Filmregion Sydost 

Växjö 2018-02-19  
(Reviderad 2019-04-15 endast med ändringar till nya namn på två av 
huvudmännen. Samtliga tre huvudmän är numera regioner).  

§ 1 Föreningens namn
En ideell förening med namnet Filmregion Sydost bildad av de tre regionerna 
– Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

§ 2 Föreningen har till ändamål
Att stödja lokal och regional utveckling av film och ung kommunikation i 
sydostregionen. Föreningen ska i första hand arbeta för barn och unga. 

§ 3 Föreningens säte
Föreningen verkar i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och har sitt säte i Växjö. 

§ 4 Medlemskap
Medlem, såväl fysiska som juridiska personer, kan den bli som betalar 
medlemsavgift och som sympatiserar med föreningens ändamål. Medlemskap 
beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan 
antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller 
intressen. 
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen 
redovisas. 

§ 5 Utträde
Utträde av medlem som betalar medlemsavgift kan endast ske vid 
nästkommande årsskifte. 

§ 6 Uteslutning
Medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller 
uppenbarligen skadat föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen. 
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§ 7 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av föreningsstämman. 

§ 8 Föreningsstämman
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska av styrelsen utsändas senast en  
månad i förväg. Kallelse till extra föreningsstämma ska utsändas senast två  
veckor före. 
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie  
föreningsstämma utser styrelse som tiden mellan föreningsstämmorna sköter  
föreningens verksamhet. 
Styrelsen består av minst 6 och högst 11 ledamöter samt ersättare. Av  
ledamöterna utses två ordinarie jämte ersättare från vardera Region Blekinge,  
Region Kalmar län och Region Kronoberg. Av dessa utses en till ordförande.  
Övriga ledamöter utses av föreningens medlemmar. Arbetstagare inom  
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelse eller till revisor i föreningen. 

Styrelsen kan fördela uppgifter inom sig samt bilda utskott. 
Rösträtt vid föreningsstämman har de som betalt medlemsavgift för det år  
stämman avhålls. Varje medlem som betalt medlemsavgift har en röst. 

Föreningsstämman väljer två revisorer jämte ersättare. 
Såväl medlem som styrelsen får föreslå ärenden att behandlas av årsmötet.  
Motion från medlem skall vara inlämnad senast tre veckor före årsmötet.  
Styrelsen skall avge yttrande i alla dessa ärenden till föreningsstämman. 
Med undantag för frågor om stadgeändring, stadgetolkning samt upplösning 
(§ 21) avgörs ärenden på föreningsstämman med enkel majoritet.
Ordföranden har utslagsröst i alla ärenden utom valärenden. Är ordföranden inte  
röstberättigad avgörs ärendet genom lottning. Vid val skall i händelse av lika  
röstetal lotten avgöra. 

§ 9 Ärenden vid föreningsstämma

Vid föreningsstämman skall följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av föredragningslista.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
senaste verksamhetsåret och räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgift. 
11. Val av styrelse. 

a. Ordförande 
b. Ledamöter 
c. Personliga ersättare 

12. Val av revisorer. 
a. Lekmannarevisor 
b. Ersättare 
c. Anmälan av godkänd revisor 

13. Val av valberedning samt sammankallande av valberedning. 
14. Behandling av styrelsens förslag. 
15. Behandling av inkomna motioner. 
16. Anmälan av verksamhetsplan och budget. 
17. Övriga frågor. 

§ 10 Extra föreningsstämma 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när en revisor eller minst 
en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan 
framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 
Kallelse med förslag till ärendelista skall tillställas medlemmarna senast två 
veckor före mötet. Dessutom skall kompletta handlingar finnas tillgängliga i 
föreningens lokaler. 
Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet tas upp till 
behandling. 
Om rösträtt på extra föreningsstämma och om beslutsmässighet gäller ordinarie 
regler. 

§ 11 Tidpunkt för föreningsstämman 
Ordinarie föreningsstämma ska äga rum senast 31 mars. 
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med 
annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess 
medlemmar ska det anges i kallelsen. 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, 
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner 
med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka 
före föreningsstämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns 
tillgängliga. 

§ 12 Valberedning 

Valberedningen består av sammankallande och minst två övriga ledamöter valda 
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av årsmötet. Det är valberedningens uppgift att från Filmregion Sydosts regionala 
huvudmän inhämta uppgifter om vilka dessa utsett till styrelseledamöter samt på 
föreningsstämman föreslå övriga styrelseledamöter med beaktan av 
nomineringar från övriga medlemmar 

§ 13 Revisorer 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- 
och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före 
årsmötet. 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast 14 dagar före föreningsstämman. 
En av revisorerna ska vara godkänd. 

§ 14 Styrelsen 
Vid förhinder för ledamot inträder i första hand personliga ersättare. Avgår 
ledamot före mandatperiodens utgång inträder ersättare i dennes ställe intill 
nästkommande föreningsstämma. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet 
ledamöter har begärt det. 
Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och minst hälften av 
ledamöterna eller deras ersättare är närvarande. 
Styrelsen får utse adjungerade ledamöter. Sådan ledamot har inte rösträtt men 
kan efter beslut i styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får 
inte utses till befattning inom styrelsen. 
Personalen har rätt att adjungera en representant till styrelsen. Denna 
representant har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt å hela personalens 
vägnar och skall föra deras talan. 
Vid styrelsens sammanträden skall ordförande tillse att protokoll förs. Protokoll 
skall justeras av mötesordföranden och en särskilt utsedd protokolljusterare. 
Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott som ska bestå av mindre än hälften av 
antalet styrelseledamöter. 

§ 15 Styrelsens åligganden 
Styrelsen skall i enlighet med föreningens ändamål samt fastställd 
verksamhetsplan och budget bevaka och tillvarata föreningens och 
medlemmarnas intressen. 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av 
ärenden. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande 
underrätta styrelsen. 
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§ 16 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 17 Tolkning av stadgar 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller fall uppkommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma 
eller avgörs i trängande fall av styrelsen. 

§ 18 Ändring av stadgar 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två av varandra följande 
föreningsstämmor med minst med minst 2/3 majoritet. 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som 
styrelsen. 

§ 19 Föreningens upplösning 
Föreningen kan upplösas genom beslut av två av varandra följande 
föreningsstämmor med minst med minst 2/3 majoritet. Beslutet skall omedelbart 
delges samtliga medlemmar. 
Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas på ett sådant sätt att de 
står i överensstämmelse med föreningens ändamål. Tillgångarnas användning 
ska beslutas av sista föreningsstämman. 
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