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Motion angående ändring och aktualisering av förbundets stadgar 

Bakgrund 

I en föränderlig värld drabbas även fotoklubbar och därmed Riksförbundet Svensk 

Fotografi (RSF). Antalet medlemsklubbar minskar främst till följd av vikande medlems-

underlag, men även till följd av att man inte kan få ihop till sin styrelse, Samtidigt ökar 

antalet fotografer, speciellt i och med användandet av olika kameraappar i de smarta 

telefonerna. 

Förbundets uppgift är att aktivt stödja det fotografiska intresset, varför fotografer på alla 

nivåer kan vilja söka sig till någon intresseorganisation, som inte är lokalt bunden. 

Vidare önskar förbundsstyrelsen att kommunikationsvägarna mellan enskild klubb, dess 
medlemmar och förbundet förbättras, allt för att nå ut med aktuell information till alla 
enskilda medlemmar såväl som klubbmedlemmar. 

Förslag till ändring av RSFs stadgar, för att bättre möta framtiden 

Förbundsstyrelsen föreslår härmed 2019-års Riksfotostämma att: 

• Ändringar  § 1 
Förbundets ändamål är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till anslutna fotoklubbar och 
enskilt anslutna RSF-medlemmar, samt tillvarata deras intressen i fotografiska frågor inom och 
utom landets gränser 

• Ändringar  § 4 - tillägg 
Det åligger anslutna klubbar tillse att samtliga klubbuppgifter, såsom adress, 
förtroendevalda och kontaktuppgifter m.m, hålls aktuell. 
Vidare förbinder sig klubben att till sina enskilda medlemmar förmedla information från RSF 

• Ändringar  § 8 – ändring av enskilt ord 
Ordet hederstecken byts ut mot förtjänsttecken 

• Ändringar  § 12 pkt 22 – ändring av enskilt ord 
Pkt 22 byts lydelsen ”Frågor av mindre vikt” ut mot Övriga frågor 

• Ändringar  § 13 – justering av ordalydelse 
Förutom röstberättigade enligt §11 äger även enskilt anslutna RSF- medlemmar samt medlemmar 
i anslutna klubbar rätt att närvara vid Riksfotostämman och där yttra sig, dock utan rösträtt 

• Ändringar  § 14 - tillägg 
Kallelse till Riksfotostämma, inklusive föredragningslista, skall ske till varje ansluten klubb senast 
en månad före stämman. Enskilda RSF-medlemmar inbjudes samtidigt 

Ändringarna ovan är markerade i lila kulör 

Konsekvenser 

Ändringen av stadgeparagraferna enligt ovan möjliggör för fotorörelsen att informera och 

fånga upp fler och därmed sprida intresse och kunskaper. Detta kan även medföra ett 

ökat intresse för lokalt engagemang.  
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Yrkande 

RSFs förbundsstyrelse hemställer att 2019-års Riksfotostämma beslutar att 

Riksförbundets stadgar ändras i sin helhet enligt ovan. 

Malmö 2019-03-16 

För Riksförbundet Svensk Fotografis förbundstyrelse 

 

 

Nils-Erik Jerlemar Olle S Lundgren 

Förbundsordförande Förbundssekreterare 


