Stadgar för Tidskriftsverkstan ekonomisk förening
Antagna vid konstituerande föreningsstämma 1999-01-26
Reviderade enligt beslut vid föreningsstämma 2009-05-26
Revidering antagen vid föreningsstämma 2010-05-11
Korrigeringar enligt Bolagsverket 2011-05-24
Reviderade enligt beslut vid föreningsstämma 2013-05-14
Revidering antagen vid föreningsstämma 2013-09-11
Reviderade enligt beslut vid föreningsstämma 2019-05-22
Revidering antagen vid föreningsstämma 2020-10-02

1. Firma: Föreningens namn är Tidskriftsverkstan ekonomisk förening.
2. Ändamål: Föreningens ändamål är att främja etablering och spridning av kulturtidskrifter, värna
yttrande- och tryckfriheten, främja kontakter och utbyta kunskaper mellan tidskriftsredaktioner och
andra kulturutövande organisationer och personer, samt vara en resurs för teknikutveckling i
medlemmarnas i intresse.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster, utrustning och
aktiviteter.
3. Styrelsens säte: Styrelsen har sitt säte i Göteborgs stad.
4. Medlemskap: Föreningen är öppen för fysiska- och juridiska personer som ger ut
kulturtidskrifter eller är kulturpublicister med grund i det skrivna ordet. Medlemskap erhålls efter
anmälan. Till medlem i föreningen antas den som kan förväntas följa föreningens stadgar och
beslut samt bidra till fullföljandet av ändamålet med föreningen. Styrelsen beslutar om
medlemskap.
5. Medlems åliggande: Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämma

fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
6. Insatsskyldighet. Varje medlem/tidskrift ska erlägga en obligatorisk medlemsinsats på 50
kronor. Insatsen betalas till föreningens konto vid erhållande av medlemskap. Insats återbetalas
endast i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar.
7. Medlemsavgift: Medlem/tidskrift skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift som
fastslås av föreningsstämman – maximum 3 000 kronor. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid
som styrelsen bestämmer.
8. Rösträtt: Varje medlem har en röst vid föreningens stämmor
9. Utträde: Anmälan om utträde görs skriftligen till styrelsen.
Utträde ur föreningen äger rum vid utgången av räkenskapsår, vilket infaller näst efter en månad
efter det att medlem sagt upp sig för utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett
utträdet inträffat.
Medlem som anmält utträde ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och
beslut om föreningens angelägenheter.

10. Uteslutning: Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas.
Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan
därom till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till
medlemmen. Under tiden fram till föreningsstämma kvarstår överklagande som medlem.
11. Styrelsen: Föreningens styrelse utses av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av minst tre
och högst nio ordinarie ledamöter samt högst fem suppleanter. Styrelsen är beslutsför då fler än
hälften, men minst tre, av ledamöterna är närvarande. Styrelsen konstituerar sig själv, förutom
ordföranden som väljs av föreningsstämma. Ordföranden väljs på ett år, det vill säga fram till slutet
av den ordinarie föreningsstämma som hålls räkenskapsåret efter valet, övriga ledamöter välj på två
år, det vill säga fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret
efter valet.
12. Revisorer: Föreningsstämman ska årligen välja en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för
tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits räkenskapsåret efter valet.
13. Firmateckning: Föreningens firma tecknas av styrelsen (majoriteten) och av dem som styrelsen
utser.
14. Räkenskapsår: Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
15. Årsredovisning: Styrelsen skall senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma lämna

årsredovisningshandlingarna till revisorerna.
16. Ordinarie föreningsstämma: Ordinarie föreningsstämma hålles före juni månads utgång. Vid
ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman och dennes anmälan av protokollförare samt val av
justeringspersoner/rösträknare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
4. Framläggande av årsredovisningen.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fastställande av resultat och balansräkning.
7. Beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Medlemsavgift
10. Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse.
12. Val av ägarrepresentant till Nätverkstan Kultur i Väst AB:s bolagsstämma
13. Val av revisorer
14. Val av valberedare.
15. Styrelsepropositioner
16. Medlemsmotioner
17. Övriga frågor
17. Valberedning Föreningsstämman ska utse en valberedning bestående av minst två personer. En
av dem ska utses att vara sammankallande. Valberedningen ska, i samband med kallelse till
föreningsstämma där val ska hållas, överlämna sina förslag till styrelsen.
18. Kallelse till föreningsstämma med mera : Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen med
post eller per e-post. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara utsänd tidigast sex veckor
före och senast fyra veckor före stämman och innehålla information om sista datum för motioner.
Då kallelse skickats skall revisorerna omedelbart underrättas om detta per e-post.
Inkomna motioner från medlemmar ska distribueras till medlemmarna senast en vecka före
stämma.
Andra meddelanden till medlemmarna skickas antingen per post eller via e-post.
19. Extra föreningsstämma: Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen när det behövs och
när revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det för att
behandla en viss angiven fråga. Kallelse till extrastämma ska utfärdas inom fjorton dagar från det
att styrelsen fått begäran enligt ovan.
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen med post eller per e-post. Kallelse till Extra
föreningsstämma skall vara utsänd tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före stämman.
Då kallelse skickats skall revisorerna omedelbart underrättas om detta per e-post.
20. Vinstfördelning: Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall enligt

föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.
21. Stadgeändring: Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast ske efter beslut av två på
varandra följande stämmor med enkel respektive minst två tredjedels majoritet eller den högre
majoritet som ibland krävs enligt 6 kap. 36 § lagen om ekonomiska föreningar.
22 Upplösning av föreningen: Beslut om upplösning kan endast ske efter två på varandra följande
ordinarie föreningsstämmor. Sedan verksamheten lagligen avvecklats och grundinsatsen
återbetalats, tillfaller behållna tillgångar föreningens medlemmar i förhållande till deras insats.
Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

