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Stadgar för SFR fattade vid årsmötet 2019-05-27 

 

 

 

STADGAR FÖR SVERIGES FILMREGISSÖRER (SFR) 

Sveriges Filmregissörer är en avdelning inom Teaterförbundet – för scen och film. 

 

 

§ 1. NAMN OCH ÄNDAMÅL 

Sveriges Filmregissörer (SRF) är en yrkesavdelning inom Teaterförbundet – för scen och 
film och omfattar alla till Teaterförbundet anslutna filmregissörer.                                      
Dess engelska namn är Swedish Film Directors 

Avdelningen har till uppgift att: 

 

- i enlighet med dessa och Teaterförbundets stadgar tillvarata medlemmarnas 

fackliga och yrkesmässiga intressen 

- Verka för sammanhållning och jämställdhet 

- sprida insikt om regiarbetet och dess betydelse samt försvara regissörens 

centrala plats inom film och media 

- stärka regissörens upphovsrätt och öka den upphovsrättsliga ersättningen 

- organisera seminarier och vidareutbildning i egen regi eller i samarbete med 

andra 

- verka för nordiskt, europeiskt och globalt samarbete mellan regissörer. 
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§ 2. MEDLEMSKAP 

 

- Medlemskap kan beviljas av de i Sverige bosatta och yrkesverksamma regissörer 

för audiovisuella medier (t.ex. långfilm, kortfilm, dokumentärfilm, TV-drama och 

reklamfilm), med dokumenterad yrkesutövning eller av förbundet godkända 

medlemsgrundande utbildningar. Slutliga beslut fattas i samråd mellan 

förbundsstyrelsen och styrelsen för SFR. 

- Studerande på en av SFR och Teaterförbundets godkänd medlemsgrundande 

utbildning har rätt till studerandemedlemskap. Studerandemedlem ses som 

aktiva medlemmar i förbundets stadgar och omfattas av möjligheten att kunna 

väljas som förtroendevalda, att kunna rösta vid riksstämma/förbundsmöte och 

att kunna få hjälp och stöd av medlemsrådgivning. 

- Medlem har rätt att genom bokstäverna SFR/logotype fogade till sin 

yrkesbeteckning, ange sitt medlemskap. 

 

§ 3. ORGANISATION 

Avdelningens beslutande organ är; 

a) avdelningsmöten 

b) styrelsen 

 

§ 4. ÅRSMÖTE 

Årsmöte hålls senast under maj månad. Vid årsmötet ska följande frågor 

behandlas: 

1) Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare) 

2) Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

3) Verksamhetsberättelse 

4) Revisionsberättelse 

5) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

6) Valberedningens förslag till ny styrelse 
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7) Val av styrelsens två ordförande 

8) Val av styrelse  

9) Val av revisorer 

10) Val av valberedning 

11) Förslag som väcks av styrelsen eller enskild medlem 

12)  Övriga frågor 

Skriftlig kallelse till årsmötet ska utgå senast fyra veckor före mötet, för övriga 

möten minst en vecka i förväg.  

Förslag och frågor som väcks av enskild medlem ska vara inlämnade till styrelsen 

senast två veckor innan årsmötet, för övriga möten tre dagar. 

Extra årsmöte hålls om styrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av föreningens 

medlemmar så kräver. I kallelsen skall anges vad som är syftet med det extra 

årsmötet. Skriftlig kallelse ska här utgå senast två veckor före mötet.  

I valberedningen till ny styrelse skall ingå minst 2 och max 5 personer. 

Utöver årsmötet ska under året genomföras minst två avdelningsmöten på 

initiativ av styrelsen eller då 1/5 av avdelningens medlemmar skriftligt påkallat 

detta. 

§ 5. OMRÖSTNING 

Omröstning sker med acklamation om inte votering begärs. Omröstning sker 

öppet om inte sluten omröstning begärs. 

Vid lika röstetal har mötesordföranden, om hen är medlem, utslagsröst, annars 

avgör lotten. 

Vid val och sluten omröstning avgör lotten. 

Medlem kan genom fullmakt företräda högst två frånvarande medlemmar. 
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Styrelseledamot äger inte rösträtt i frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 

 

§ 6. STYRELSEN 

Avdelningsstyrelsen väljs av årsmötet och består av två ordförande, sekreterare, 

kassör och upptill (8) övriga ledamöter. Styrelsens två ordförande väljs av 

årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 

Styrelsens två ordförande väljs på två år i taget. De två ordförandeposterna väljs  

växelvis dvs. inte vid samma årsmöte. Vid fyllnadsval till ordförande finns 

möjlighet att väljas på ett år. 

Vid val av studerandemedlem kan platsen mellan de två högskoleutbildningarna 

för filmregi alternera. 

Valet av styrelseledamöter görs för ett år. Omval kan ske sammanhängande upp 

till sex gånger. 

Det åligger styrelsen att: 

-  i enlighet med dessa och förbundets stadgar leda avdelningens verksamhet och 

ansvar för dess ekonomi. 

- utse representanter till förhandlingar och andra sammankomster som berör 

medlemmarna. 

- även i övrigt representera avdelningen. 

- styrelsen sammanträder på initiativ av ordförandena eller när minst 1/3 av 

ledamöterna önskar. 

- för att styrelsens beslut ska vara giltiga ska minst hälften av antalet valda 

ledamöter vara ense om besluter. 

- Styrelsens möten ska protokollföras 
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§ 7.  REVISION 

Avdelningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 

För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning utses årligen på årsmötet 

en revisor. Underlag för revision ska tillsändas revisorerna senast en månad efter 

årsskiftet. Revisorerna ska till nästkommande årsmöte avge revisionsberättelse med 

förslag rörande styrelsens ansvarsfrihet. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt protokoll från årsmötet ska 

sändas till förbundskansliet.  

 

§ 8) STADGEÄNDRING 

Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas på årsmötet med minst 2/3 majoritet. 

Beslut om stadgeändring ska godkännas av förbundsstyrelsen. 

 

§ 9) AVDELNINGENS UPPLÖSNING 

Beslut om avdelningens upplösning ska fattas av två på varandra följande 

avdelningsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning 

fordras att varje beslut fattas med 2/3 majoritet. 

Beslut om upplösning samt beslut om hur det ska förfaras med avdelningens tillgångar 

ska för att bli giltiga godkännas av förbundsstyrelsen 

 

 

  

 


