STADGAR FÖR OBEROENDE FILMARES FÖRBUND
OFF
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Antagna vid första årsmötet december 1984, reviderade vid årsmöten 1986, 1993, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007
och 2017

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Namn
1.1 Föreningens namn är Oberoende Filmares Förbund
2 § Föreningens säte
2.1 Föreningen har sitt säte i Stockholm, Sverige
3 § Syfte och vision
3.1 Föreningens vision är en inkluderande, jämställd och utvecklande filmbransch.
3.2 Föreningens syfte är att
- verka för förbättrade arbets-, produktions- och distributionsvillkor för professionellt bedriven oberoende film.
- medverka till att medlemmar erhåller ekonomisk, juridisk och annan rådgivning för sin professionella
verksamhet
- verka för medlemsförmåner på olika relevanta områden
- delta aktivt i beslutsprocesser som berör filmarbetare och driva krav inom kulturpolitiken samt gentemot
finansieringskällor inom filmens och televisionens områden
- verka för skälig ersättning för medlemmars projekt
- understödja ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och kollegor i Sverige och omvärlden
- verka för förbättrade möjligheter till vidareutbildning och specialisering inom våra områden
- sträva efter facklig och intressemässig samverkan med andra organisationer för anställda och fria yrkesutövare
inom filmens, videons, televisionens och andra relevanta medieområden samt med de yrkesgrupper som är
sammanslutna i KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samar- betsnämnd.
- förutom föreningsmötena initiera eller uppmuntra andra sammankomster och nätverk där idé- och
kunskapsutbyte kan ge nya impulser i det praktiska och konstnärliga arbetet.
4 § Sammansättning
4.1 Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
5 § Beslutande organ
5.1 Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
6 § Firmateckning
6.1 Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande och kassör.
7 § Verksamhets- och räkenskapsår
7.1 Verksamhets- och räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december.
8 § Stadgetolkning
8.1 Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna,
hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
9 § Stadgeändring
9.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads
mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
9.2 Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10 § Föreningens upphörande
10.1 För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads
mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska
föreningens tillgångar överlämnas till annan organisation vars syfte stämmer med föreningens syfte. Årsmötet
beslutar om detta.

MEDLEMMAR
11 § Medlemmar
11.1 Medlem är den som aktivt ansökt om medlemskap i föreningen. Föreningens årsmöte kan även besluta om
att utse hedersmedlemmar. För att antas som medlem måste personen yrkesarbeta inom film/video eller annan
verksamhet med medier som ansluter till OFF:s målsättningar. Medlemskap i OFF är personligt.
11.2 Medlemskap förutsätter att årsavgiften regelbundet erläggs. Detta med undantag för hedersmedlemmar som
är befriade från kravet på erläggande av årsavgift.
11.3 Ansökan om och bibehållande av medlemskap prövas av styrelsen.
11.4 Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.
12 § Medlemsavgift
12.1 Medlemsavgiften fastställs på årsmöte som även kan besluta om särskilda tariffer för studerande,
pensionärer och samboende. Medlemsavgiften är årlig. Betald avgift återbetalas ej.
13 § Uteslutning
13.1 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst
14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet
ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre
dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.
14 § Medlems rättigheter och skyldigheter
14.1 Medlem
- har rätt att besluta i föreningens angelägenheter vid föreningens årsmöte
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
- har rätt till information om föreningens angelägenheter
- har rätt till samtliga medlemsförmåner som ingår i medlemskapet
- ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
- ska betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE, MEDLEMSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
15 § Tidpunkt och kallelse
15.1 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats
som styrelsen bestämmer. Årsmötet beslut är bindande för alla delar i förening.
15.2 Kallelse till årsmöte ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt;
via mail, anslås i kansliet när sådan finns, i föreningens facebook grupp och på hemsidan.
15.3 Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening
eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, ska det anges i kallelsen.
15.4 Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast
en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
15.5 Utöver årsmötet kallar styrelsen årligen till ett medlemsmöte.

16 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
16.1 Alla medlemmar i föreningen kan skicka motioner till årsmötet.
16.2 Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast två veckor innan årsmöte. Styrelsen ska senast en vecka
innan årsmötet tillgängliggöra motioner och propositioner för medlemmar.
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
17.1 Föreningens medlemmar har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
17.2 Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet, alltså den mening som får mer en hälften av rösterna, om inget
annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, om det inte är personval som då avgörs
genom lottning.
18 § Beslutsförhet
18.1 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är fysiskt närvarande på mötet.
19 § Beslut och omröstning
19.1 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet
menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till
antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid
omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om
ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
20 § Valbarhet
20.1 Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får
dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Fastställande av dagordning.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
12. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
13. Val av styrelseordförande och minst sex och max åtta ytterligare ledamöter plus två suppleanter.
14. Val av auktoriserad och internrevisor
15. Val av valberedning
16. Behandling av till mötet i rätt tid inkomna motioner och propositioner.
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
22 § Extra årsmöte
22.1 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en
revisor eller minst 5 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två
månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas
medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i
föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de
som gjort framställningen vidta åtgärder. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till
behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 §
18 § och 19 §.

VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åligganden
23.1 Valberedningen består av 1 medlem valda av årsmötet.
23.2 Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under
verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
23.3 Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår om de vill
kandidera för nästa mandatperiod. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella
avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.
23.4 Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt
meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.
23.5 Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val
nomineringen avser. Valberedningen ger förslag på styrelseledamöter, valberedare samt revisor.

REVISON
24 § Revisor och revision
24.1Föreningens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd auktoriserad revisor.
24.2 Revisorn ska lämna sin revisionsberättelse till årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller
avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
24.3 Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och
övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två månader före årsmötet.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
24.4 Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöten.

STYRELSEN
25 § Sammansättning
25.1 Styrelsen väljs på och ansvarar gentemot föreningens årsmöte. Styrelsen leder föreningens verksamhet
mellan årsmöten och väljs på ett år.
25.2 Styrelsen skall bestå av högst nio och minst fem ordinarie ledamöter samt högst två suppleanter.
Styrelsen ska utöver ordförande bestå av vice ordförande, kassör och övriga befattningshavare som behövs.
Årsmötet utser ordförande och vice ordförande. Styrelsen konstituerar sig själv vid första styrelsemötet efter
årsmötet.
25.3 Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.
25.4 Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.
26 § Styrelsens åligganden
26.1 När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.
26.2 Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt
tillvarata medlemmarnas intressen.
26.3 Styrelsen ska hålla minst 6 styrelsemöten under ett verksamhetsår.

26.4 Det åligger styrelsen särskilt att
- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
- löpande informera föreningens medlemmar om verksamheten
- verka för en ekonomi i balans
- verkställa av årsmötet fattade beslut
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §
- förbereda och kalla till årsmöte
- ansvara för att OFF vid engagemang av personal tillämpar relevanta lagar och avtal
27 § Kallelse, beslutsmässighet, omröstning och mötesförfarande
27.1 Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
27.2 Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. För beslut måste förslaget stödjas av mer än
hälften av det totala antalet avgivna röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske
genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom telefonsammanträde.
27.3 Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll ska justeras av två särskilt utsedda protokolljusterare.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
28 § Anställda
28.1 Föreningens anställda ska arbeta enligt arbetsbeskrivning som styrelsen tar fram.
28.2 Föreningens anställda ska löpande informera och begära instruktioner av styrelsen.

