
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadga för Fackförbundet scen & films yrkesavdelning: 
 
115 Ljus/Ljud/Mask/Videoavdelningen 
 
Org nr: 802498-2848 
 
Stadgarna antagna vid årsmötet den 9 mars 2020 
 
§ 1 Namn och ändamål  
 

Avdelningens namn är: Yrkesavdelning 115 Ljus/Ljud/Mask/Videoavdelningen 

Avdelningen omfattar till Fackförbundet scen och film anslutna:  Verksamma och 
upphovsmän inom ljud, ljus, mask och video 
 
Avdelningen har till uppgift: 
 
att i enlighet med dessa och förbundets stadgar arbeta för medlemmarnas 

fackliga och yrkesmässiga intressen  
 
att utifrån förbundets värdegrund verka för sammanhållning, jämställdhet 

och solidaritet 
 
att verka för största möjliga anslutning till förbundet 
 
att ha en kontinuerlig kontakt med förbundsstyrelsen och kansli och följa de 

beslut som fattas av riksstämman och förbundsstyrelsen 

 
§ 2 Organisation 



 

Avdelningens beslutande organ är: 

1. Årsmötet, extra årsmöte 
2. Styrelsen 

 
§ 3 Årsmöte och extra årsmöte 
Årsmöte ska hållas senast under mars månad. I god tid för att den nyvalda styrelsen 
ska kunna utse ombud till Riksstämma och Förbundsmöte. Årsmötet ska 
protokollföras och protokollet ska efter justering skickas till kansliet tillsammans 
med årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse och ekonomisk 
sammanställning samt revisorernas berättelse. 
 
Vid årsmötet ska följande frågor behandlas: 

a. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare 
b. Fråga om mötets behöriga utlysande 
c. Fastställande av röstlängd 
d. Godkännande av dagordning 
e. Årsredovisning: verksamhetsberättelse samt ekonomisk sammanställning 
f. Revisorernas berättelse 
g. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
h. Val av ordförande  
i. Val av styrelse  
j. Val av revisor/er 
k. Val av valberedning  
l. Förslag som väckts av styrelsen  
m. Ärende/motion som väckts av enskild medlem 

 
Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter max fem. 
 
Valbar till förtroendeuppdrag är aktiv medlem i avdelningen med undantag för 
avdelningens valberedning där aktiv medlem i Teaterförbundet för Scen och Film är 
valbar. 
 
Skriftlig kallelse till årsmöte samt extra årsmöte ska skickas senast fyra veckor före 
mötet. 
 
Ärende/motion som väckts av enskild medlem ska inkomma minst två veckor före 
årsmötet. 
 
Dagordning och handlingar som innefattar beslutsunderlag ska utsändas minst en 
vecka före årsmötet.   
 
Extra Årsmöte kan hållas på initiativ av styrelsen eller då minst 1/5 av avdelningens 
medlemmar skriftligen påkallat detta. Vid extra årsmöte kan endast ärenden tas upp 
som angivits i kallelsen. Extra årsmöte ska protokollföras och protokollet ska efter 
justering skickas till kansliet. 
 
Utöver årsmötet ska under året genomföras minst ett medlemsmöte. 



 

 
 
 
 
 
§ 4 Omröstning – vid årsmöte/extra årsmöte 
Omröstning sker med acklamation om inte votering begärs.  Omröstning sker öppet. 
Vid val som berör personfrågor ska sluten omröstning användas. Sluten omröstning 
kan även användas då årsmötet så beslutar. 
 
Mötesordföranden kan inte delta vid omröstning om hen inte är aktiv medlem i 
yrkesavdelningen. 
 
Vid lika röstetal vid personval avgör lotten. Skulle lika röstetal uppstå i fråga om 
styrelsens ansvarsfrihet ajourneras beslutet till ett extra årsmöte. Vid övriga frågor 
gäller enkel majoritet. 
 
Medlem kan genom skriftlig fullmakt företräda högst två frånvarande medlemmar.  
 
Styrelseledamot äger inte rösträtt i frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 

 
§ 5 Styrelsen 
 
Avdelningsstyrelse väljs av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. 
 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och minst tre max elva ledamöter.  
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör.  
 
Avgår ordförande under året träder vice ordförande in fram till nästa årsmöte. Om 
vice ordförande saknas ska styrelsen kalla till extra alternativt ordinarie årsmöte 
omgående. 
  
 
Det åligger styrelsen: 
 
att i enlighet med dessa och förbundets stadgar leda avdelningens 

verksamhet  och ansvara för dess ekonomi 
 
att bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen 
 
att upprätta verksamhetsplan för det kommande året 
 
att kalla till medlemsmöten under året 
 
att nominera representanter till förhandlingar och andra sammankomster 

som berör medlemmarna 
 
att utse ombud till riksstämma och förbundsmöte 
 



 

att i övrigt representera avdelningen 
 
Styrelsen sammanträder på initiativ av ordföranden eller när minst 1/3 av 
ledamöterna så önskar. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande samt mer än hälften 
av styrelsens ledamöter är närvarande. 
 
Styrelsens beslut ska protokollföras.  

 
§ 6 Revision 
För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning utses årligen på 
årsmötet en eller flera revisorer. 
 
Revisorn/revisorerna ska till nästkommande årsmöte avge revisionsberättelse med 
förslag rörande styrelsens ansvarsfrihet. 

 
§ 7 Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas på årsmöte med minst 2/3 majoritet.  
Beslut om stadgeändring ska godkännas av förbundsstyrelsen. 

 
§ 8 Avdelningens upplösning 
 
Beslut om avdelningens upplösning ska fattas av två på varandra följande årsmöten, 
varav ett ska vara ordinarie årsmöte.  För beslut om upplösning krävs att varje beslut 
fattas med 2/3 majoritet. 
 
Beslut om upplösning samt beslut om hur avdelningens tillgångar ska användas ska 
godkännas av förbundsstyrelsen. 
 


