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§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Text Visuell Studio. Namnet förkortas TVS.
§ 2 ÄNDAMÅL
TVS är en politiskt och religiöst obunden förening vars ändamål är att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en verkstad för redaktionell
och grafisk produktion. Föreningen ska fungera som ett informations-, kunskaps- och
resurscentrum för regionens kulturtidskrifter, och därigenom förbättra deras
ekonomiska villkor. Detta sker genom inköp av utrustning, genom tillgänglighet till
produktionsverktyg och distributionskanaler, samt utbildning. Främjandet kan även
omfatta annan verksamhet som gagnar kulturtidskrifterna och deras existensvillkor.
Medlemmarna kan använda föreningens tjänster och delta i beslut om föreningens
fortsatta utveckling.
Medlemmarna deltar i föreningens ekonomiska verksamhet genom att
tillgodogöra sig de resurser och tjänster föreningen tillhandahåller.
Kulturtidskrifter är ett medium för kunskap, reflektion och debatt. Föreningens
verksamhet syftar till att försvara yttrandefriheten genom att främja ett brett utbud av
kulturtidskrifter.
§ 3 STYRELSENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
§ 4 MEDLEMSKAP
Medlemskap begärs skriftligt, beviljas av styrelsen eller föreningsstämma och kan
erhållas av kulturtidskrift och verksamhet förenlig med föreningens intressen.
Personligt medlemskap kan sökas av enskilda, verksamma inom föreningens
intresseområde.
Med kulturtidskrift avses tidskrift som uppfyller Statens kulturråds kriterier för
kulturtidskrifter eller därmed besläktad utgåva som styrelsen anser vara kulturtidskrift.
Varje medlemstidskrift/verksamhet (med egen redaktion/styrelse) räknas som en (1)
medlem och äger tre (3) röster vid votering i föreningens beslutande organ.
Personligt medlemskap inom verksamheter som den digital bildproduktion,
tv- och videoprojekt samt frilansjournalistik har vid votering en (1) röst.
Medlem är skyldig att betala den av föreningsstämman beslutade
medlemsavgiften samt i övrigt följa föreningens stadgar, regler och beslut.
§ 5 INSATS
Varje medlem betalar vid inträde ett insatsbelopp på 100 kronor till föreningens
plusgirokonto. Insatsen återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska
föreningar.

§ 6 AVGIFT
Föreningsstämman beslutar om den årliga medlemsavgiftens storlek, som inte får
överskrida 5000 kronor. Insatsen räknas av från medlemsavgiften det år medlemmen
beviljas medlemskap.
§ 7 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar
sker avgång ur föreningen vid utgången av det verksamhetsår som infaller näst efter
en månad efter det att en medlem har begärt utträde, uteslutits eller avgått av annan
anledning. Utträde ur föreningen begärs skriftligt. Betalad medlemsavgift betalas inte
tillbaka.
Om medlemstidskrift/verksamhet upphör eller är vilande kan det leda till
uteslutning. Detsamma gäller medlemstidskrift/verksamhet som inte längre uppfyller
föreningens kriterier för vad som är en kulturtidskrift eller verksamhet som är förenlig
med föreningens intressen. Uteslutning kan även drabba medlem som bryter mot
föreningens stadgar, regler och beslut eller på annat sätt motarbetar dess intressen
och ändamål. Uteslutning skall föregås av en skriftlig varning utfärdad av styrelse
eller föreningsstämma. Beslut om uteslutning får tas av styrelse eller
föreningsstämma tidigast en månad efter föregående varning under förutsättning
att medlem ej rättat sig efter de direktiv som framförts. Beslut om uteslutning kräver
2/3 majoritet. Ärenden om uteslutning måste vara upptagna på dagordningen inför
aktuellt styrelsemöte eller föreningsstämma. Medlem som hotas av uteslutning skall
ges möjlighet att personligen framföra sina synpunkter vid mötet innan beslut fattas.
Utesluten medlem förlorar samtliga rättigheter som medlem med omedelbar
verkan. Betalad medlemsavgift återbetalas inte.
Medlem har rätt att överklaga styrelsens beslut om uteslutning vid närmast
följande föreningsstämma, men är fråntagen sitt medlemskap och samtliga
rättigheter fram till föreningsstämma. Överklagande skall ha nått styrelsen skriftligt
senast en månad före föreningsstämma.
§ 8 BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och
styrelse. Beslut fattas med enkel majoritet där inte annat framgår av stadgarna. I
samtliga organ är sittande ordförandens röst utslagsgivande vid lika antal röster.
§ 9 FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma skall
äga rum senast den 30 april varje år och vara utlyst minst två månader före
mötesdatum. Kallelse får sändas ut tidigast fyra veckor före stämma, senast två
veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Ärenden inför stämman
skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före föreningsstämman. Kallelse med
bifogade handlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före
föreningsstämman. Föreningsstämman väljer föreningens styrelse samt ordförande
och kassör vilka bägge skall ingå i styrelsen.
Styrelsen kan när som helst kalla till extra stämma. Extra stämma skall
utlysas minst en månad före mötesdatum. Kallelse med bifogade handlingar skall
vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar före extra stämma. Styrelsen är skyldig
att kalla till extra stämma om en revisor eller minst en tiondel av samtliga

röstberättigade så begär. Extra stämma skall i sådant fall utlysas inom 14 dagar från
det att en begäran mottagits och hållas senast två månader efter utlysningen. Vid
extra stämma får endast de ärenden som föranlett mötet tas upp till behandling.
Medlem skall företrädas av skriftligt utsedd representant på föreningsstämman eller extra stämma. För varje representant får utses en suppleant. En
representant får endast företräda en medlem. Om avgående eller kandiderande
styrelseledamot saknar medlemskap har denne närvaro- och yttranderätt vid
stämma. Närvaro och röstning via fullmakt godtas ej.
Kallelse till föreningsmötet och de handlingar som enligt stadgarna skall
bifogas skall sändas ut till samtliga medlemmar genom post och/eller e-post. Andra
meddelande når föreningsmedlem genom nyhetsbrev, hemsida och föreningsmöte.
Följande ärenden skall behandlas av föreningsstämman:
1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare.
4. Frågan om föreningsstämmans stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av röstlängd och dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt balansräkningen.
11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
12. Fastställande av medlemsavgift.
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
14. Val av ordförande.
15. Val av kassör.
16. Val av övriga styrelseledamöter.
17. Val av två revisorer, varav den ena ska vara auktoriserad eller godkänd.
18. Val av valberedning.
19. Fastställande av arvode till styrelse och föreningsrevisor.
20. Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna ärenden.
21. Mötet avslutas
§ 10 STYRELSE
Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ange riktlinjerna för arbetet och att besluta i
centrala regel- och policyfrågor i enlighet med de mål och ramar för verksamheten
som beslutats av föreningsstämman. Styrelsen innehar det formella lednings- och
resultatansvaret mellan föreningsstämmorna, men uppgiften att leda den löpande
verksamheten delegeras till verksamhetsansvarige. Beslut om anställningar,
inklusive lönesättning och allmänna arbetsuppgifter, fattas av styrelsen, medan
enskilda uppdrag beställs av verksamhetsansvarig eller en person till vilken styrelsen
delegerat denna funktion. Vid anställning skall styrelsen upprätta anställningskontrakt
samt skriftlig arbetssbeskrivning.
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och högst nio ledamöter., samt
högst fem suppleanter. Styrelsen skall genomföra minst fyra protokollförda
sammanträden under ett verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig då en majoritet

av ledamöterna är närvarande och samtliga kallade. Styrelsens mandattid löper
mellan två ordinarie stämmor.
§ 11 MEDLEMSMÖTE
Ett medlemsmöte kan sammankallas av styrelsen eller om minst 1/4 av
medlemmarna lämnat in en skriftlig begäran. Dessa möten är avsedda för ömsesidig
diskussion, information och samvaro. Medlemsmötet har en rådgivande men ej
beslutande funktion.
§ 12 REVISION
En revisor väljs av föreningsstämman bland föreningens medlemmar för ett år.
Föreningsstämman väljer även en auktoriserad eller godkänd revisor för ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för
verksamhets- och räkenskapsåret samt lämna revisionsberättelse inför
föreningsstämman.
§ 13 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december.
§ 14 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas, av den eller de som styrelsen utser, vid konstituerande
styrelsemöte.
§ 15 STADGEÄNDRING
För stadgeändring krävs beslut av en enig föreningsstämma eller extra
föreningsstämma, eller genom identiska beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra
följande föreningsstämmor, varav en ordinarie eller den större majoritet som krävs
enligt § 15 i föreningslagen. Ärendet måste ha funnits upptaget på dagordningen.
Förslaget till ny skrivning av stadgarna bör skickas ut senast med
föreningshandlingarna.
§ 16 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning
till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller
fonderas.
§ 17 UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs ett enigt beslut av ordinarie föreningsstämma,
eller beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor,
varav en ordinarie. Ärendet måste ha funnits upptaget på den utskickade
dagordningen.
Vid en upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla en verksamhet vars
syfte är att gynna kulturtidskrifter. All dokumentation skall tillfalla därför lämplig
myndighet.

