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§ 20 Stadgeändring pga autogiro
Bakgrund
För att göra det enklare för medlemmarna att betala medlemsavgiften vill styrelsen införa
möjligheten att betala medlemsavgiften månadsvis med autogiro. På grund av detta
behöver några formuleringarna i stadgarna ändras då dessa är baserade på att årsavgiften
betalas en gång om året.

Förslag
Att årsmötet antar de nya stadgarna i enlighet med bilagan.
Gamla skrivningar:
§ 5 Medlemsavgift
3. Medlemskap trä der i kraft fö rst sedan å rsavgiften erlagts.
§ 6 Utträ de och uteslutning
1. Medlem som inte betalt å rsavgiften inom sex må nader frå n fö rsta debiteringens
fö rfallodag fö r lö pande kalenderå r ska anses ha utträ tt ur fö reningen.
Nya skrivningar:
§ 5 Medlemsavgift
3. Fö r de som betalar å rsavgiften å rsvis trä der medlemskapet i kraft nä r å rsavgiften
erlagts. Fö r de som betalar å rsavgiften må nadsvis trä der medlemskapet i kraft nä r den
fö rsta må nadsavgiften erlagts.
§ 6 Utträ de och uteslutning
1. Medlem som betalar å rsavgiften å rsvis anses ha utträ tt om avgiften inte erlagts inom
sex må nader frå n fö rsta debiteringens fö rfallodag fö r lö pande kalenderå r. Medlem som
betalar å rsavgiften må nadsvis anses ha utträ tt ur fö reningen om må nadsavgiften inte
betalats på sex på varandra fö ljande må nader.
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Stadgar Föreningen Svenska Tecknare
§ 1 Föreningens uppgift
Föreningen Svenska Tecknare är en facklig organisation för landets yrkesverksamma
illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare. Föreningen har till uppgift
att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen i juridiskt, ekonomiskt och ideellt hänseende.
Föreningens syfte är att utveckla och stärka medlemmarnas ekonomiska och juridiska
intressen samt att förbättra villkoren för yrkesverksamma utövare inom bild och form.
Föreningen ska vara partipolitiskt obunden.
Föreningen ska särskilt:
1.

genom bevakning av upphovsrätten och de lagbestämmelser som reglerar
denna verka för medlemmarnas rätt till rimligt utbyte av sitt arbete,
2. genom avtal med motparter skapa ekonomisk och social trygghet för
medlemmarna, enskilt och som kår,
3.
a. själv, eller genom upplåtelse till annan, ingå avtal samt bevaka, inkassera
och fördela ersättningar med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om
avtalslicenser,
b. själv, eller genom upplåtelse till annan, ingå avtal avseende andra
nyttjanden som rör ett flertal upphovsmän samt bevaka, inkassera och
fördela ersättningar som utgår med stöd av dessa avtal
4. försvara yttrandefriheten och därmed säkerställa rätten till fri debatt,
5. skydda och hjälpa de medlemmar som vid utövandet av yrket kommer i konflikt
med motparter eller myndigheter eller råkar i andra svårigheter.

§ 2 Organisation
1.

Föreningens verksamhet utövas genom följande organ:
–

Årsmöte

–

Föreningsstyrelse

–

Föreningskansli

–

Föreningens sektioner

2. Styrelsen äger bestämma att föreningens verksamhet eller delar därav ska
bedrivas genom ett av föreningen ägt servicebolag. I sådant fall ska föreningens
styrelse och revisorer ha samma funktioner i servicebolaget.
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§ 3 Medlemskap
1.

Till medlem i föreningen kan väljas person som är yrkesverksam som illustratör,
grafisk formgivare animatörer eller serietecknare eller som kan styrka att hen
genomgår, eller har genomgått, utbildning vid designskola. Vilka utbildningar
som berättigar till medlemskap på studerandemeriter, och hur lång tid efter
avslutad utbildning detta ska gälla fastslås av styrelsen.
2. Medlem är skyldig att iaktta lojalitet gentemot föreningen genom att:
-

följa dessa stadgar och med stöd av stadgarna fattade beslut

-

följa av föreningen utfärdade anvisningar samt respektera ingångna
förhandlingsöverenskommelser samt att

-

i händelse föreningen utlyser fackliga stridsåtgärder, lojalt efterkomma dessa.

3. I och med medlemskapet i föreningen upplåter medlemmen till föreningen en rätt
att förhandla ramavtal med aktörer på bildmarknaden.

§ 4 Inträde
1.

Frågor om inval avgörs av styrelsen. Styrelsen kan delegera denna uppgift till
en invalsnämnd.
2. Förslag eller ansökan om inval som avslagits av styrelsen kan av förslagsställare
eller sökande hänskjutas till ordinarie årsmöte. Sådant ärende ska anmälas till
styrelsen senast en månad före årsmöte. Beslut om medlemskap träder i kraft i
den ordning som stadgas i § 5.
3. Medlem som tidigare utträtt kan inom tre år från utträdet ansöka om återinträde
utan att ansökan behöver prövas genom inval.
4. Medlem eller annan person som gjort föreningen synnerlig tjänst kan på förslag
av styrelsen av ordinarie årsmöte utses till ständig medlem eller hedersledamot.

§ 5 Medlemsavgift
1.

Medlemsavgiften utgörs av årsavgift till föreningen och/eller föreningens
servicebolag om sådant finns.
2. Medlem erlägger årsavgift med belopp som bestäms av ordinarie årsmöte.
3. Fö r de som betalar å rsavgiften å rsvis trä der medlemskapet i kraft nä r å rsavgiften

erlagts. Fö r de som betalar å rsavgiften må nadsvis trä der medlemskapet i kraft nä r den
fö rsta må nadsavgiften erlagts.
4. Studerande medlem kan få reducerad årsavgift. Rätten till sådan avgiftslindring
gäller t o m första året efter det studierna avslutats. Uppgift om studier ska styrkas
med intyg från skolan i fråga.
5. Medlem som uppnått allmän pensionsålder och som inte längre är yrkesverksam
kan efter ansökan beviljas reducerad årsavgift. Rätten till sådan avgiftslindring
gäller tidigast fr.o.m. året efter det att medlemmen uppnått allmän pensionsålder.
6. Ständig medlem, hedersledamot samt styrelseledamöter är avgiftsbefriade.
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§ 6 Utträde och uteslutning
1.

Medlem som betalar å rsavgiften å rsvis anses ha utträ tt om avgiften inte erlagts
inom sex må nader frå n fö rsta debiteringens fö rfallodag fö r lö pande kalenderå r.
Medlem som betalar å rsavgiften må nadsvis anses ha utträ tt ur fö reningen om
må nadsavgiften inte betalats på sex på varandra fö ljande må nader.

2. Medlem som uppenbart motarbetar eller grovt skadar föreningen kan på förslag
av styrelsen uteslutas ur föreningen.
3. Beslut om uteslutning kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Beslut om
uteslutningsärendes upptagande på årsmötet ska i styrelsen fattas genom sluten
omröstning och biträdas av minst fem ledamöter. På årsmötet ska frågan om
uteslutningen avgöras genom sluten omröstning och beslut om uteslutning
omfattas av minst två tredjedelar av de röstande.
4. Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen förlorar därmed alla sina
rättigheter i föreningen.

§ 7 Årsmöte
1.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

2. Ordinarie årsmöte hålls under tiden 1 mars–31 maj.
3. Extra årsmöte sammankallas då styrelsen så beslutat eller när begäran därom
framställs av medlemmar som omfattar minst en tiondel av föreningens
samtliga medlemmar eller om revisorerna med anledning av granskning av
styrelsens verksamhet påkallar sådan åtgärd.
4. Påfordras extra årsmöte av föreningsmedlemmar eller revisorer, ska styrelsen
inom en månad efter det framställningen gjorts utlysa årsmöte att hållas inom tre
veckor efter kallelsens utfärdande.

§ 8 Arbetsordning vid årsmöte
1.

Årsmötets främsta uppgift är:
–

att granska styrelsens arbete för den gångna perioden

–

att besluta om stadgar och ekonomi

–

att välja styrelse och revisorer

–

att ange allmänna riktlinjer för föreningens verksamhet.

2. Vid varje årsmöte ska följande ärenden förekomma:
–

fastställande av röstlängd

–

val av ordförande vid årsmötet

–

val av sekreterare vid årsmötet

–

val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

–

fråga om årsmötets behöriga utlysande

–

fastställande av dagordning

3. Vid ordinarie årsmöte ska dessutom följande ärenden förekomma:
–

föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser rörande föreningens
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–

förvaltning
fastställande av balans- och resultaträkning

–

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

–

val av ordförande

–

val av ledamöter i styrelsen

–

val av revisorer och suppleanter för dem

–

val av valberedning

–

fastställande av intäkts- och kostnadsbudget samt årsavgift

–

styrelsens förslag, till exempel verksamhetsplan

–

inkomna motioner

Hornsgatan 103
SE-117 28 Stockholm, Sweden
T: +46 8 556 029 10
www.svenskatecknare.se

4. På extra årsmöte får endast de ärenden för vilka årsmötet utlysts behandlas.
5. På årsmöte väckta frågor ("övriga frågor") får ej föranleda annat beslut
än hänskjutande till styrelsen.

§ 9 Rösträtt och beslut på årsmöte
1.

2.

3.
4.

5.

Årsmötet fattar beslut genom öppen omröstning där ej annat föreskrivs eller
påfordras. Sluten omröstning ska hållas om någon så begär. Vid personval där det
finns fler föreslagna än vad som ska väljas, sker som regel sluten omröstning genom
valsedel.
Varje medlem som deltar i årsmötet äger en röst. Medlem som icke före
ordinarie årsmöte erlagt stipulerad årsavgift äger icke utöva rösträtt förrän
avgiften erlagts.
Beslut fattas med enkel majoritet där annat ej är föreskrivet. Om vid omröstning
lika röstetal uppstår företages lottning.
Röstning får utövas genom fullmakt. Ingen må på grund av fullmakt utöva röstning
för mer än tio medlemmar. Fullmakt ska vara skriftlig, bevittnad av två personer
samt ställd till viss i texten namngiven medlem.
Vid personval krävs för att bli vald enkel majoritet. Om inte tillräckligt antal
kandidater uppnår detta röstetal företas omval mellan de ej valda som fått flest
röster. I omvalet deltar högst dubbelt så många kandidater som ska väljas. De som i
omvalet fått flest röster förklaras valda.

§ 10 Motionsrätt
1.

Motion till årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska vara styrelsen
skriftligen tillhanda senast sex veckor före årsmötets genomförande.
2. Inkomna motioner med styrelsens yttrande samt styrelsens förslag till årsmötet
sänds till medlemmar senast tio dagar före årsmötets genomförande.

§ 11 Föreningens styrelse
1.

Styrelsen utses av årsmötet och består av ordförande samt åtta ledamöter valda på
två år, valda på sådant sätt, att vartannat år utses ordförande och fyra ledamöter,
vartannat år fyra ledamöter.
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2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
3. Styrelsen leder föreningens verksamhet och är, då årsmötet inte är samlat,
föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
4. Det åligger styrelsen bland annat att säkerställa att följande blir utfört:
–

att vid förhandlingar och i andra sammanhang utåt företräda föreningen

–

–

att avge yttranden över ärenden som av myndigheter remitteras till
föreningen
att verkställa utredningar och ta initiativ till åtgärder ägnade att främja
föreningens syften
att gemensamt ansvara för föreningens förvaltning och tillgångar

–

att förbereda ärenden som ska avgöras av årsmötet

–

att kalla till årsmöte

–

att verkställa årsmötets beslut

–

att årligen till ordinarie årsmöte avge berättelse för verksamheten

–

att när så prövas lämpligt inkalla representanter för viss eller vissa grupper av
medlemmar till överläggningar i gemensamma frågor
att anställa föreningens personal samt sluta avtal med dessa om löner och
övriga anställningsvillkor
att fastställa arbetsordning för anställd personal

–

–
–

att kontinuerligt hålla medlemmarna informerade om föreningens
verksamhet
5. Styrelsens ledamöter tillträder sina mandat omedelbart efter förrättat styrelseval.
–

6. Styrelsen ska årligen hålla minst sex sammanträden. Styrelsen sammanträder
på kallelse av ordföranden eller om minst två ledamöter finner sammanträde
påkallat.
7. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.
8. Röstning sker öppet där ej annat är föreskrivet eller påfordras av närvarande
röstberättigad. Om vid öppen omröstning lika röstetal uppstår, äger fungerande
ordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning och vid val avgörs frågan vid lika
röstetal genom lottning.
9. Samtliga protokoll från styrelsens sammanträden ska tillställas revisorer och
valberedning.

§ 12 Valberedning
1.

Valberedningen består av tre ledamöter som utses av årsmötet. Ordinarie
årsmöte utser en av de valda ledamöterna att vara sammankallande.
2. Valberedningen ska bereda val av föreningsstyrelse. Valberedningen kan erhålla
årsmötets uppdrag att bereda även andra val som ankommer på årsmötet. Senast
tre veckor före den dag då val ska förrättas ska valberedningen överlämna sitt
förslag till styrelsen.
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§ 13 Rådgivande omröstning
1.

Om styrelsen för viss fråga önskar höra medlemmarnas uppfattning kan rådgivande
omröstning bland samtliga medlemmar verkställas. Styrelsen fastställer då formerna
för omröstningen.

§ 14 Kallelser
1.

Kallelser ska sändas till medlem antingen digitalt eller per post till den adress
som uppgivits för föreningens kansli. Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av
styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
2. Kallelse till extra årsmöte, som utlysts av styrelsen, utfärdas senast tio dagar
före årsmötet.

§ 15 Firmateckning
1.

Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna föreningens firma.

§ 16 Verksamhetsår och räkenskaper
1.

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

2. Föreningens räkenskaper ska vid varje verksamhetsårs utgång sammanföras i
fullständiga bokslut. Detta ska vara verkställt senast fyra veckor före ordinarie
årsmöte, då komplett årsredovisning med tillhörande handlingar inkluderande av
styrelsen avgiven förvaltningsberättelse och styrelsens förslag till disposition av fritt
eget kapital ska överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa ska inom två
veckor efter mottagandet avge revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsen
tillstyrks eller avstyrks.

§ 17 Revisorer
1.

Årsmötet utser:
-

en av Revisorsinspektionen auktoriserad revisor med en godkänd revisor som
suppleant

-

en medlemsrevisor med en suppleant utses bland föreningsmedlemmarna.

§ 18 Stadgeändring
1.

Förslag till ändring av dessa stadgar ska inom föreskriven motionstid skriftligen
inges till styrelsen, som med eget yttrande överlämnar ärendet till förestående
årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna kan även läggas fram till årsmötet på
initiativ av styrelsen.

§ 19 Upplösning av föreningen
1.

För upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas av två på varandra
följande årsmöten, varav en ordinarie, och att beslutet biträds på det första
årsmötet av minst två tredjedelar av de röstande och på det andra årsmötet av
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minst två tredjedelar av föreningens samtliga medlemmar. Mellan de båda
årsmötena ska förflyta minst två månader.
2. Upplöses föreningen ska dess tillgångar överlämnas till organisation som i fråga
om ändamål och syfte svarar mot Föreningen Svenska Tecknares. Om sådan
organisation icke skulle finnas ska de ekonomiska tillgångarna överföras till
Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond, medan arkiv och övriga handlingar
disponeras så att de på bästa sätt kommer landets illustratörer, grafiska
formgivare, animatörer och serietecknare tillgodo.
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