VEDTEKTER FOR TJØME FOTOKLUBB
Vedtatt på årsmøtet 5.3.1990
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§ 1 FORENINGEN.
Foreningens navn er Tjøme fotoklubb, forkortet TFK. Foreningen skal være etablert på
Tjøme1. Foreningen ble stiftet 17.2.1982.
§ 2 FORMÅL.
Tjøme fotoklubb har til formål å arbeide for utbredelse og kjennskap til fotografi.
Foreningen skal legge forholdene best mulig til rette for at medlemmene individuelt og i
fellesskap skal kunne realisere dette. Med fotografi menes metoder for varig registrering
og synlig gjengivelse av lys ved hjelp av stoff som kjemisk eller fysisk påvirkes av lys.
§ 3 MEDLEMSKAP.
Foreningen bygger på individuelt medlemskap. Personer som vil arbeide for foreningens formål
(§ 2) kan bli medlemmer. Alle medlemmer har like rettigheter og plikter (unntak, se § 4).
Medlemskapet varer til det blir sagt opp skriftlig. Er ikke kontingenten betalt innen
fastsatte frister opphører medlemskapet.
§ 4 ÆRESMEDLEMSKAP.
Den som har vært medlem av foreningen i minst 10 år, de siste 5 år sammenhengende, og
som har gjort en ekstraordinær stor innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlem.

Det er foreningens honorære komité som kan utnevne æresmedlemmer.
Den består av:
1. Leder
2. De to medlemmene som har lengst kontinuerlig medlemskap. Dersom flere oppfyller
kriteriet, de to eldste.
3. Leder av valgkomiteen.
4. Eventuelt æresmedlem med lengst æresmedlemskap.
Den honorære komiteen er vedtaksfør når mer enn halvparten er til stede og trer sammen
når det foreligger forslag om æresmedlem eller om ett av komiteens medlemmer krever
det. Gyldig vedtak i komiteen skal være enstemmige.
Utnevning av æresmedlem kunngjøres av komiteen slik den finner det mest hensiktsmessig.
Æresmedlemmer beholder livsvarig medlemskap og betaler ikke kontingent, likevel
slik at § 5 gjelder.
§ 5 EKSKLUDERING.
Medlem som motarbeider klubbens formål, som misbruker klubbens tillit eller på annen
måte handler svikaktig overfor klubben kan ekskluderes etter vedtak fattet på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte.
Styret eller enkeltmedlemmer kan kreve et medlem ekskludert. Kravet skal være
skriftlig og begrunnet. Mottar styret slikt krav skal det innhente de opplysninger som
er nødvendige for å belyse saken.
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Medlemmet som kreves ekskludert skal så snart som mulig gjøres kjent med kravet og
ekskluderingsgrunnlaget og med adgangen til å la seg bistå i saken av en hvilken som
helst myndig person som fullmektig på alle trinn i saken, og så snart råd er få forklare seg
for styret.
Når saken er tilstrekkelig belyst skal styret fremme saken på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte.
§ 6 TILSLUTNING.
Foreningen står tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF).
§ 7 KONTINGENT.
Medlemmene betaler forskottsvis en årlig kontingent. Kontingentbetalinga følger
skoleåret og betales innen 15. august.1 Styret fastsetter frister for varsling av manglende
kontingentbetaling. Kontingenten fastsettes av årsmøtet under behandling av budsjettet (§
8). Skoleelever under 18 år betaler redusert kontingent.
§ 8 ÅRSMØTE.
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Bare de personer med gyldig medlemskap har
adgang og stemmerett.2 Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar. Innkalling
til årsmøte skal være skriftlig og medlemmene i hende seinest 2 uker før møtet. Saker til
årsmøtet må være skriftlige og styret i hende innen 15. januar. Innkomne forslag skal
legges ved innkallinga. Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Saker som ikke er
ført opp på dagsorden kan ikke tas opp til behandling på møtet.
Årsmøtet har følgende dagsorden:
1. Åpning
2. Innkallingens lovlighet
3. Konstituering,
a) valg av dirigent,
b) valg av sekretær,
c) valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen 3
d) godkjenning av dagsorden.
4. Årsberetning.
5. Revidert regnskap.
6. Budsjett.
7. Innkomne forslag.
8. Valg av:
a) Styre. Leder og varamedlemmer velges for ett år.
Nestleder og sekretær velges for to år i år som er oddetall.
Materialforvalter og kasserer velges for to år i år som er partall.4
b) to revisorer,
c) valgkomite, to personer, leder velges særskilt.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller ⅓ av medlemmene ønsker det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med frister tilsvarende ordinært årsmøte.
§ 9 STYRE.
Styret er ansvarlig for foreningens drift mellom årsmøtene og
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består av:
leder
nestleder 4
sekretær
kasserer
materialforvalter
1. varamedlem
2. varamedlem 5
Varamedlemmene møter på styremøtene uten stemmerett, men får stemmerett når de
rykker opp for fraværende representanter. 6 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten
er til stede. Leder og kasserer har signaturrett i fellesskap. 7 Styret oppnevner en webansvarlig.10
§ 10 KOMITEER.
Foreningen har disse faste komiteene:
1. Valgkomité, velges i henhold til § 8.
2. Honorær komité, sammensetning i henhold til § 4.
Når det ikke går fram av vedtektene vedtas mandat for den enkelte komité av det organ som
oppnevner den.9
Styret kan oppnevne/nedlegge komitèer etter behov. 8
§ 11 VEDTEKTSENDRING.
Vedtektsendringer og tilleggsvedtekter vedtas på årsmøtet med ⅔ flertall.
§ 12 OPPLØSNING.
Oppløsning av foreningen kan bare skje etter vedtak fattet med ⅔ flertall på to
etterfølgende årsmøter eller ekstraordinære årsmøter. Foreningens eiendeler skal ved
oppløsning selges og inntektene skal sammen med øvrige likvide midler utgjøre
kapitalen til et legat. Årsmøtet som vedtar oppløsning skal samtidig vedta vedtekter for
legatet. Legatets vedtekter skal være i samsvar med foreningens formål og vedtekter. I
legatets vedtekter skal det være en bestemmelse om at forening som stiftes med samme
formålsparagraf som Tjøme fotoklubb kan få kapitalen til disposisjon.
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Tolkning av årsmøteprotokollen 2018. Der er nestleder utelatt og styremedlem med i styret, iflg.
Reidar Thorsen (forslagsstiller).
Tidligere dokumenter viser at det skal være nestleder, men ikke styremedlem, bl.a. årsmøtets dagsorden §8, pkt 8a).
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