Stadgar för Skandinavisk Förening för Science Fiction

1. Syfte
Skandinavisk Förening för Science Fiction (SFSF) har som syfte att verka för spridande och
befästande av intresset för science fiction i Sverige och de övriga nordiska länderna.

2. Medlemskap
Föreningsmedlem är den som erlagt medlemsavgift eller som utsetts till hedersmedlem.

3. Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast under februari månad, varvid följande ärenden skall förekomma:
a) Val av mötesordförande, -sekreterare och två justeringsmän;
b) Kontroll av rösträtt;
c) Fråga om mötets behöriga utlysande;
d) Fastställande av dagordning;
e) Föredragning av verksamhetsberättelse för föregående års styrelse;
f) Föredragning av revisionsberättelse för föregående års styrelse;
g) Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse;
h) Val av ordförande i föreningen;
i) Val av övriga styrelseledamöter;
j) Val av redaktion för Science Fiction Forum;
k) Val av revisorer;
I) Val av valberedning;
m) Föredragande av budgetförslag för innevarande år;
n) Fastställande av medlemsavgift för innevarande år;
o) Beslut om verksamhet och ekonomi för innevarande år;
p) Val av hedersmedlem;
q) Övriga ärenden.
Valbara är endast medlemmar i föreningen.

4. Medlemsmöte
Medlemsmöte äger i övrigt rum när styrelsen så beslutar eller när revisor eller minst 25
medlemmar skriftligen begär detta av ordföranden. I det senare fallen skall medlemsmöte äga
rum snarast, dock senast inom två månader från det begäran inkommit.

5. Kallelse
Till årsmöte och medlemsmöte skall kallelse utsändas till varje medlem senast två veckor före
mötet. Valberedningens lista skall medfölja kallelsen till årsmötet.

6. Styrelsen
Styrelsen består av ordförande jämte minst fyra, högst åtta andra ledamöter. Styrelsen utser
inom sig och utom sig behövliga befattningshavare. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Besluten skall protokollföras och protokollen skall undertecknas av ordföranden
och ytterligare en ordinarie styrelseledamot.

7. Mötesbeslut
Vid lika röstetal på årsmöte och medlemsmöte äger föreningens ordförande utslagsröst. Om så
begärs skall sluten omröstning ske. Endast fysisk person har rösträtt. Beslut på årsmöte och
medlemsmöte skall delges föreningens medlemmar.

8. Stadgeändring
Ändring av stadgarna sker genom likalydande beslut vid två på varandra följande
medlemsmöten med minst två månaders mellanrum.

9. Föreningens upplösning
Föreningens upplösning sker genom beslut såsom vid stadgeändring. För upplösning krävs
2/3 majoritet på det andra av mötena, varvid även beslutas vad som skall ske med föreningens
tillgångar.
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