Vedtekter

for

Org.nr.: 893 725 962

§1 Navn
Klubbens navn er Elverum Fotoklubb, forkortet EFK.
§2 Formål
EFKs formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt, sosialt og faglig stimulerende miljø for
foto- og filminteresserte.
§3 Medlemskap
Medlemskap i EFK er åpent for alle. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter.
Inn- og utmelding skjer skriftlig til styret. Styret godkjenner dette.
Medlemskapet er gyldig når korrekt kontingent er innbetalt og mottatt av EFK.
Ungdomsmedlem er et medlem til og med det året det fyller 25 år.
Den som er medlem i EFK er kollektivt medlem i NSFF (Norsk Selskap For Fotografi).
§4 Medlemmets rettigheter
Medlemmet har gratis adgang til alle klubbens ordinære møter.
Medlemmet har rett til, på nærmere fastsatte vilkår, å benytte klubbens eiendeler og lokaler. Styret
setter opp vilkårene og medlemmene plikter å følge disse.
§5 Kontingent
Klubbåret følger kalenderåret. Kontingent fastsettes av styret og betales innen 31. Januar eller ved
innmeldingstidspunktet. Ved opphør av medlemskap refunderes ikke allerede innbetalt kontingent.
§6 Utelukkelse
Styret kan utelukke medlemmer som ikke har betalt sin kontingent, ignorerer fattede vedtak i
klubben, opptrer illojalt eller på en måte som er egnet til å svekke klubbens tillitt eller renommé.
Utelukkelsen kan være tidsbegrenset eller varig. Avgjørelsen må være enstemmig.
§7 Styret
EFK ledes av et styre bestående av:
- leder

- nestleder
- Kasserer
- Styremedlem
- Styremedlem
- varamedlem
Styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år ad gangen, og minst to styremedlemmer skal stå på
valg hvert år. Det skal i tillegg velges en valgkomité bestående av to personer. Klubbens valgte
styremedlemmer er EFKs revisor og undertegner regnskapet på siste styremøte før årsmøtet. Dette
legges frem for årsmøtet som tar stilling til dette.
Styret fastsetter/endrer program, konkurranseregler og annen drift mellom årsmøtene. Styret er
beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer (medregnet møtende varamedlem)
er til stede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
§8 Ordinært årsmøte
EFKs øverste myndighet er årsmøtet. Hvert medlem har EN (1) stemme.
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar. Innkalling med sakspapirer sendes skriftlig
(brev eller epost) med minst 10 dagers varsel til alle som er medlemmer pr. 1. januar.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 5.januar. Kun
betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
På ordinært årsmøte behandles:
1. Konstituering av årsmøtet
a. godkjenning av innkalling og saksliste
b. valg av møteleder
c. valg av referent
d. valg av protokollunderskrivere
2. Styrets årsberetning
3. Innkomne forslag
a. Forslag til endring av vedtekter
b. Andre forslag
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Kontingent
7. Valg av:
a. Styre
b. Valgkomite
8. Hedersutmerkelser
§9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene
skriftlig krever det. Innkalling sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer med minst 10
dagers varsel.
Kun betalende medlemmer har stemmerett på det ekstraordinære årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som fremgår av innkallingen.
§10 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene skal bare foretas på ordinært/ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært
oppført på sakslisten. Endring krever 2/3 dels flertall blant de stemmeberettigede.

§11 Utmerkelser, hederstegn og æresmedlemskap
Kriteriene skal kun endres av årsmøtet, med samme krav til flertall som ved vedtektsendring.
Utmerkelsene deles ut på årsmøtet.
§11a Årets fotograf
Den som sammenlagt gjennom året har flest poeng og deltagelse i ”Månedens bilde”, kåres til ”Årets
Fotograf”. Styret i EFK har ansvar for konkurransereglene og gjennomføringen av konkurransen, se
§7.
§11b Ildsjel prisen
tildeles den/de av EFK sine medlemmer, som har bidratt med nytenkning, flott initiativ og/eller mye
engasjement på EFKs møter, sosiale samvær og/eller lignende sammenkomster.
EFKs styre skal avgjøre hvem som skal tildeles denne prisen, men det er mulig for andre medlemmer
å fremme forslag til kandidater for prisen. Forslag fremmes til styret.
Forslag som forkastes, begrunnes ikke.
Prisen trenger ikke å være årlig, men kan utdeles ved skjønn.
§11c Hederstegn.
EFKs hederstegn kan gis til den som gjennom sin arbeidsinnsats og/eller sin fotografiske virksomhet
har gjort spesiell innsats for EFK.
§11d Æresmedlemskap.
Forslag på personer som kan ha gjort seg fortjent til æresmedlemskap kan fremmes av styret og
enkeltmedlemmer. Forslaget fremmes skriftlig og begrunnet til styret i EFK. Den som blir utnevnt til
Æresmedlem må ha gjort en betydelig innsats for EFK gjennom flere år. Styret avgjør hvem som skal
utnevnes til Æresmedlem. Ved tildeling skal det legges ved en redegjørelse. Et avslag på søknad skal
ikke begrunnes.
Æresmedlem er fritatt for kontingent, har samme rettigheter og er likestilt betalende medlemmer.
§12 Oppløsning.
Oppløsning av klubben vedtas av ordinært/ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Det avgjøres
deretter ved alminnelig flertall hvordan klubbens aktiva skal disponeres.

