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§1 Riksföreningen Folkets Bio är partipolitiskt och
religiöst obunden kulturförening.

- utforma riktlinjer för avdelningens kommande
verksamhet.

§2 FB ska genom visningsverksamhet, i första hand
offentlig sådan, verka för distribution och produktion av
filmer som socialt och politiskt väcker folk till insikt om
samhällets och världens villkor.
FB ska arbeta med barnfilm och bedriva filmpedagogisk
verksamhet med både öppna och slutna visningar.
FB ska slå vakt om de demokratiska rättigheterna, som
tryckfrihet och yttrandefrihet, bland annat genom att
arrangera offentliga visningar av sådana filmer som inte
ges visningsmöjlighet på annat sätt genom att bygga upp
en fond som föreningen skall använda till att stödja
distribution och produktion av film.
FB ska understödja de internationella anti-imperalistiska
strävandena, bland annat genom att offentligt visa sådana
filmer som stödjer folkens kamp mot imperialism i alla
dess former och för nationellt oberoende.
Föreningen fungerar som distributör av film i första hand
till de egna avdelningarna och till andra biografägare.

§ 7 Föreningens högsta beslutande organ är kongressen,
som ska hållas före april månads utgång. Extra kongress
ska hållas när så krävs av antingen minst 1/3 av
medlemmarna eller minst 1/3 av avdelningarna eller
styrelsen eller revisorerna.
På kongressen äger valda representanter yttrande- och
rösträtt, medan enskilda medlemmar äger närvaro- och
yttranderätt.
Kallelse till kongress ska utgå per e-post och vara
avdelningarna tillhanda senast tre månader före kongress.
Motioner till kongress ska vara styrelsen tillhanda senast
sex veckor före kongressen. Kongressmaterial ska vara
avdelningarna tillhanda senast en månad före kongressen,
förutom bokslut som skall vara avdelningarna tillhanda
senast två veckor före kongress.
Kallelse till extra kongress skall utgå minst två veckor i
förväg.
Kongressen har till uppgift att:
- utveckla och fastställa föreningens målsättning och
stadga, att summera , analysera och dra lärdom av den
förda verksamheten samt på grundval därav dra upp
riktlinjer för den långsiktiga verksamheten.
- behandla föreningens verksamhets– och
revisionsberättelse
- behandla frågan om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen
- behandla inkomna propositioner och motioner
- fastställa antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
- väljs styrelse, varvid ordförande väljs separat
Styrelsens ledamöter väljs på två år. Halva antalet
ledamöter väljs vartannat år.
- välja två revisorer och revisorssuppleanter
- fastställa medlemsavgiften
- upphäva av andra instanser fattade beslut som inte är
stadgeenliga
- välja valberedning för nästa kongress
Vid kongressens val av styrelse ska gälla att anställda
inom föreningen, som är underställda styrelsen, inte ska
vara valbara.
Utan hinder för vad som i förra stycket stadgas kan
styrelseledamot arvoderas för den tid styrelseuppdraget
varar.

§3 Föreningen är uppbyggd av sina enskilda medlemmar.
Föreningens högsta beslutande organ är kongressen.
Mellan kongresserna leds föreningens arbete av
föreningsstyrelsen. Föreningens verksamhetsår är
kalenderår.
§4 Endast fysiska personer kan bli medlemmar i
föreningen.
Medlem ska:
- godkänna föreningens stadgar och målsättning
- betala av kongressen fastställd medlemsavgift
- efter förmåga delta i föreningens verksamhet.
Medlem har rätt att:
- erhålla kallelse till samtliga medlemsmöten
- ha tillgång till all övrig information av central och lokal
karaktär
- delta i val till förtroendeposter och själv vara valbar till
dessa, dock med undantag av det som stadgas i § 7, sjätte
stycket.
- har rösträtt på egen avdelnings årsmöten och
medlemsmöten
Medlem som motarbetar föreningens stadgar eller
målsättning kan suspenderas eller uteslutas. Lokal
avdelnings styrelse kan suspendera medlem till nästa
medlemsmöte. Beslut om uteslutning fattas av
lokalavdelnings medlemsmöte. I kallelse skall
uteslutningsärende anges.
§5 Lokala avdelningar ska bildas där så är möjligt.
Lokalavdelning av föreningen kan de arbetsgrupper för FB
bli som godkänner föreningens stadgar, målsättning och
handlingsprogram, som har minst tre betalande
medlemmar och som börjat arrangera, eller avser att börja
arrangera filmvisningar utifrån FB:s målsättning.
Avdelning ansluts efter ansökan till föreningen genom
beslut av föreningens styrelse.
Om avdelning bryter mot föreningens stadgar eller
målsättning, kan den uteslutas av föreningens styrelse,
varvid dess tillgångar tillfaller föreningen. Sådant beslut
gäller då det stöds av minst 2/3 av avdelningarna och ska
bekräftas av närmast påföljande kongress.
Avdelning kan anta kompletterande stadgar, som inte
strider mot föreningens stadgar eller målsättning.
Avdelningen, som är föreningens organisatoriska bas, är
suverän inom sitt område och fattar beslut i frågor rörande
den lokala aktiviteten och när det gäller enskilda aktioner.
Dock måste besluten stå i överensstämmelse med
föreningens stadgar och målsättning.
Avdelning bygger själv upp sin ekonomi.
Avdelning äger rätt att utse två representanter plus
ytterligare en representant per påbörjat 50-tal medlemmar,
efter det första 50-talet, till kongressen. Max 6
representanter per avdelning kan totalt utses.
Avdelning kan ej upplösas om minst tre medlemmar vill
fortsätta verksamheten.
§6 Avdelnings årsmöte hålls före mars månads utgång.
Avdelningens årsmöte har till uppgift att:
- behandla verksamhets- och revisionsberättelse för
avdelningen
- behandla frågan om avgående styrelsens ansvarsfrihet
- välja avdelningsstyrelse, varvid kassören väljs separat
- välja två revisorer
- välja delegater till föreningens kongress

§ 8 Mellan kongresserna är styrelsen föreningens högsta
beslutande organ. Styrelsens uppgifter är att:
- verkställa av kongressen fattade beslut
- samordna och leda verksamheten inom föreningen
- genom avdelningarna hålla kontinuerlig kontakt med
medlemmarna
Styrelsen består av det antalet ledamöter kongressen
beslutar.
Styrelsen konstituerar sig själv, utser ekonomiutskott och
inom sig arbetsutskott och andra utskott efter behov.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och är
beslutsmässig när minst 3/4 av ledamöterna är närvarande.
§ 9 Revisorerna ska fortlöpande granska föreningens
verksamhet.
Föreningens räkenskaper ska ställas till revisorernas
förfogande senast en månad före ordinarie kongress.
§ 10 Föreningens stadgar kan ändras på två på varandra
följande kongresser, varav en är ordinarie.
§ 11 För upplösning av Föreningen Folkets Bio krävs
beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande
kongresser, varav en är ordinarie.
Vid upplösningen av Föreningen Folkets Bio ska
föreningens tillgångar tillfalla sådana ändamål som är
förenliga med föreningens målsättning.

