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Stadgar för föreningen CinemAfrica
§1

Namn
Föreningen heter CinemAfrica.

§2

Syfte
Föreningen har som syfte att presentera afrikansk kvalitetsfilm för en
publik i Sverige vid filmfestivaler och enstaka visningar, samt att
uppmuntra visningar av afrikansk film på bl.a. biografer, skolor, bibliotek
och i TV.
Filmerna ska visas för att underhålla, sprida kunskap om förhållanden i
afrikanska länder och i diasporan och för att påverka och stärka
människors ställningstagande mot rasism och främlingsfientlighet.
Utgångspunkt för föreningens filmval är afrikanska filmfestivaler och
andra festivaler, där afrikansk film visas.

§3

Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§4

Medlemskap
Medlem i CinemAfrica blir den som godtar och följer föreningens syfte
och stadgar samt årligen betalar medlemsavgift till föreningen.
Organisationer, institutioner och föreningar kan erhålla kollektivt
medlemskap och får därmed en röst vardera.
Medlem som bryter mot målsättning, stadgar eller inte betalar
medlemsavgiften kan uteslutas av styrelsen.

§5

Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Ordinarie årsmöte hålls före maj månads utgång. Kallelse med
dagordning till årsmötet ska sändas ut av styrelsen senast fyra veckor
före årsmötet.
Motioner till årsmötet ska vara inkomna till styrelsen senast två veckor
före årsmötet. Nomineringar till nya styrelseledamöter kan inlämnas till
valberedningen under hela året, dock senast en vecka före årsmötet.
Varje betalande medlem har en röst.
Årsmötet behandlar bl.a. följande:
val av ordförande och sekreterare för mötet
val av justerare tillika rösträknare
frågan om mötets behöriga utlysande
fastställande av dagordning och röstlängd
föredragning av årsredovisning inklusive balans-

-

och resultaträkning samt förslag till resultatdisposition
föredragning av revisionsberättelsen
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
beslut om eventuella förslag från styrelsen och motioner
fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
val av ordförande, vice ordförande, kassör och övriga
styrelseledamöter
val av två revisorer och eventuella ersättare
val av valberedning
övriga ärenden som anmälts till dagordningen.

Beslut vid årsmötet tas med enkel majoritet med undantag för
stadgeändringar (se § 10).
Medlem har en röst. Medlem kan genom skriftlig fullmakt låta sig
företrädas av annan medlem vid års-/extra möte. Ombud får inte
företräda mer än en medlem.
Årsmötesprotokollet ska vara justerat senast fyra veckor efter mötet och
därefter omgående sändas till medlemmarna.
Valberedningen bestående av tre personer varav en sammankallande
ska föreslå personer till styrelsen samt revisorer (ersättare).
Valberedningen väljs av årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte.
§6

Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så beslutar eller på begäran av
revisor eller när minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Kallelse
ska sändas ut två veckor i förväg. I kallelsen anges de ärenden som ska
behandlas. Inga andra ärenden kan bli föremål för beslut.

§7

Styrelse
Årsmötet väljer styrelse bestående av minst fem och högst nio
ledamöter.
Styrelsen har minst fyra protokollförda sammanträden per år och är
beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Till styrelsen kan kontinuerligt adjungeras föreningens kanslichef
(liknande) med yttrande och förslagsrätt.
Justerade styrelseprotokoll ska tillställas revisorerna.
Styrelsen anställer kanslipersonalen.
Styrelsen föreslår personer till ledamöter av valberedning inför
nästkommande period.

§8

Räkenskaper och revision
Räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av de
två av årsmötet utsedda revisorerna. Dessa ska få tillgång till allt relevant
material senast två månader efter räkenskapsårets slut.
§9

Firmatecknare
Ordförande, vice ordförande och kassör har rätt att var för sig teckna
föreningens firma.
Styrelsen utser de personer som har attesträtt.

§10

Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs 2/3 majoritet av de närvarande vid två på
varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte.

§ 11

Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösning kan fattas på två på varandra följande
årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Majoriteten måste
vara 3/4 vid båda dessa möten.
Beslut om kvarvarande tillgångar fattas på det sista av dessa möten, där
även 3/4 majoritet gäller.

