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§ 1 Navn
Klubbens navn er Rana Fotoklubb, forkortes RFK. Klubbens sete er i Rana.
§ 2 Formål
Rana Fotoklubb har til formål å samle fotointeresserte, og arbeide for større utbredelse og mere kjennskap til
fotografi.
§ 3 Medlemskap
Alle som er interessert i fotografering kan bli medlem. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter.
Medlemmer som ikke betaler kontingent, blir strøket fra medlemsregisteret, og mister retten til å delta i klubbens
aktiviteter.
§ 4 Begrenset medlemskap
Styret gis fullmakt til å gi begrenset eller fritt medlemskap i begrensede perioder ved medlemsverving. Styret
kan også innvilge støttemedlemskap i særskilte tilfeller.
§ 5 Kontingent
Kontingent betales forskuddsvis, og innen 1.februar. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
§ 6 Styret
Styret skal bestå av 5 medlemmer; leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem, samt 2 varamedlemmer.
Styret velger medlemmer til utvalg og andre grupper i henhold til aktiviteter. Godtgjørelse til styremedlemmer
vedtas av årsmøtet.
§ 7 Styrets oppgave
Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene, og at klubbens mål overholdes. Styret er
beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede.
§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Alle med fullt medlemskap i klubben, og som har betalt kontingent
innen årsmøtet, har stemmerett. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøtet skal
være sendt medlemmene minst tre uker før møtedagen.
Innkallingen skal inneholde sakliste, årsberetning, regnskap, budsjett
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være skriftlig og sendt styret senest en uke før møtedatoen.
Innkomne saker skal behandles av styret før de legges fram for årsmøtet.
Vedtak på årsmøtet fattes ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
Årsmøtet velger leder og firestyremedlemmer, to varamedlemmer, 2 revisorer og valgkomité på to personer.
Leder velges for 1 år. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år, slik at to skiftes ut hvert år.
Dagsorden på årsmøte:
1. Åpning
2. Konstituering
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to til å underskrive protokoll
Godkjenning av dagsorden og innkalling
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Saker fra styret/innkomne saker
7. Valg

§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Det avholdes ekstraordinært årsmøte når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Krav til innkalling som til
ordinært årsmøte.
§ 10 Tilslutning til andre organisasjoner
Rana Fotoklubb kan meldes inn i Norsk Selskap for Fotografi, forkortet NSFF, eller andre landsdekkende
organisasjoner. Vedtak om innmelding gjøres av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med simpelt flertall.
Vedtak om utmelding krever tilsvarende årsmøtevedtak.
§ 11 Klubbens aktivitet
Rana Fotoklubb skal drive aktiviteter etter mål som fastsettes av styret slik formålsparagrafen bestemmer.
Særskilte vedtekter for aktivitetene vedtas av årsmøtet.
§ 12 Hederstegn og æresmedlemskap
1. Hederstegn tildeles medlemmer i Rana Fotoklubb som har:
Nedlagt fortjenestefullt arbeid i klubben
Gjennom deltakelse i konkurranser og utstillinger har markedsført klubben på en særs positiv
måte.
2. Æresmedlemskap gis til medlemmer som gjennom lang tid har vist særlig stor interesse for, eller har gjort en
særlig stor innsats i, klubben. Æresmedlemmer fritas for kontingent.
Alle medlemmene i Rana Fotoklubb har forslagsrett til kandidater til hederstegn og æresmedlemskap. Vedtak
om tildeling av hederstegn, og utnevning av æresmedlemskap gjøres av styret.
Tildelingen gjøres på årsmøtet.
§ 13 Eksklusjon
Styret kan ekskludere et medlem som har gjort seg skyldig i misligheter til skade for klubben. Misbruk av
klubbens utstyr som kan virke støtende, eller på annen virksomhet til skade for klubben, kan føre til eksklusjon.
Vedtak om eksklusjon kan ankes til årsmøtet.
§ 14 Oppløsning
Oppløsning av Rana Fotoklubb kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtaket krever 2/3
flertall, på to etterfølgende årsmøter. Det kreves at minst 2/3 av klubbens medlemmer er til stede på begge
årsmøtene. Klubbens midler ved oppløsning settes inn på konto. Klubbens eiendeler oppbevares på forsvarlig
måte, og oppbevaringsmåten nedtegnes i vedtaksprotokollen.
Kulturkontoret i Rana kommune gis fullmakt til, etter dets skjønn, å overdra midlene til en ny klubb i Rana innen
Rana Fotoklubb sitt virkeområde.

