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Stadgar  
För den ideella föreningen Planket Stockholm 

1 § 
Föreningen har som ändamål att organisera Planket-utställningen. 
Planket är en fotoutställning utomhus vid Mejtens gränd, i Stockholm. 
Det kan även ordnas utställningar på andra platser i Stockholm med omnejd, även inomhus. 

2 §  
Medlemskap inträffar då medlemsavgiften erlagts för innevarande år och  
upphör efter årsmötet. Inbetald medlems- och deltagaravgift återbetalas ej. 
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.  
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer  
att motarbeta föreningens ändamål och värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen. 

Medlemsskyldighet 
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av styrelsen 
• ska betala de avgifter som beslutats av styrelsen 
• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att 
bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningens stadgar  
och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen 
• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 

Medlemsrättighet 
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 
• har rätt till information om föreningens angelägenheter 

3 § 
För att delta i utställningen krävs medlemskap. Styrelsen har rätt att göra ett urval och därmed neka sökande en plats. 
Som betalande medlem ansöker man till kommande utställning och betalar en deltagaravgift. De antagnas respektive 
plats, var bilderna ska hängas, lottas ut och består av en meter, i bredd, av Planket, en bestämd utställningsdag, som 
angivits vid ansökan. Höjden på ytan kan variera. Vid utställning på annan plats, än planket i Mejtens gränd, tilldelas 
utställaren en yta för sina bilder avhängig utställningens utformning och förutsättningar. 

4 § 
Styrelsen består av tre ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör, som konstituerar sig vid första styrelsemötet 
2021. Ledamöterna väljs på ett år vid ordinarie årsmöte. Inget arvode utgår till styrelsen. Vid förhinder för ledamot ersätts 
ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden till och med nästföljande 
årsmöte. Styrelsen bildar en arbetsgrupp för genomförande av Planket-utställningen. Sätet är i Stockholm. 

5 § 
Medlems- och deltagaravgifterna ska täcka de omkostnader som finns för till exempel hemsida, eventuella trycksaker, 
transporter och övrigt som behövs för genomförande. 
  
6 § 
Föreningen tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två 
styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att 
företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt, 
dock minst en gång per år. Protokoll förs vid varje styrelsemöte. 

7 § 
Årsmöte skall avhållas senast den 1 mars. Kallelse, med tid och plats, till årsmöte skickas med e-post till alla medlemmar 
senast 21 dagar innan mötet äger rum. Varje medlem har en röst. Endast närvarande vid årsmötet har rösträtt. 
Rösträtten är personlig och kan ej utövas genom ombud. Förslag och motioner ska inkomma till styrelsen senast 14 
dagar före ordinarie årsmöte. 
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forts. 

8 § 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
2. Fastställande av röstlängd för mötet.  
3. Val av justerare av protokollet och tillika rösträknare.  
4. Fastställande av dagordning samt beslut om kallelse utgått enligt 7§. 
5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste   
        verksamhetsåret.    
6. Behandling av inkomna motioner.       
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Beslut om eventuell fortsättning av föreningens arbete och beslut om nästa  
    Planket-utställning och beslut om medlemsavgift och deltagaravgift för kommande år. 
9. Val av ordförande i föreningen för kommande år. 
10. Val av två styrelseledamöter för kommande år. 
11. Övriga frågor. 

9 § 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

10 §  
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. 

11 § För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två av tre av antalet avgivna röster.  
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 


