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SMF: s Verksamhetsidé

SMF:s mål är att
Samla alla aktiva medium och mediala föreningar under samma organisation
Verka för att alla skall arbeta mot samma mål och efter samma etiska och
moraliska riktlinjer
Verka för att medlemmar och föreningar arbetar för den verksamhetsplan
som förbundet antagit inom det mediala området

Vara ett stöd i medlemmarnas och föreningarnas arbete vid framkommande
frågeställningar
Vara allmänheten tillgänglig, vid uppkomna frågor i samband med
besök hos någon i vårt förbund ansluten, aktivt medium eller förening
Att utforma vår verksamhet, så att den i alla led ständigt utvecklas och
förbättras till form och innehåll
Att se till att alla, som uppfyller kriterierna, oavsett nationalitet, etniskt
ursprung, kön och sexuell läggning får ingå i SMF

KAPITEL 1 – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1. ÄNDAMÅL
Svenska Mediala Förbundet – i dessa stadgar kallade Förbundet eller SMF
har till ändamål att befrämja och administrera de medium och föreningar, som
är anknutna till Förbundet. SMF skall också representera sina medlemmar
internationellt, om behov uppstår.
SMF skall kunna stimulera sina medlemmar till utveckling, ge trygghet och hjälp i
mediala frågor av sådan karaktär, att hjälp behövs, ex.vis juridiska tvister.
Förbundet skall också verka för medlemmars och föreningars lika värde
§2. ORGANISATION
SMF består av medlemmar och föreningar, som uppfyller förbundets
kriterier för utbildade medium och godkända föreningar, samt erlagt gällande
medlemsavgift
§3. BESLUTANDE ORGAN
Förbundets högsta beslutande organ är Förbundsmöte eller extra Förbundsmöte
När Förbundsmötet inte är samlat, är Förbundsstyrelsen högsta beslutande organ
§4. SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE m.m.
Förbundsstyrelsen och valberedningen bör bestå av kvinnor och män, så att
jämställdhet uppnås
Förbundet skall verka för att kommittéer och andra organ får sådana sammansättningar

att jämställdhet mellan kvinnor och män nås
Jämställdhet skall också eftersträvas för sådan organisation där fler än en person skall
ingå
§5. FIRMATECKNING
Förbundets firma tecknas av Förbundsstyrelsen eller om, Förbundsstyrelsen så
beslutar, av två styrelsemöter gemensamt, eller av en eller flera särskilt utsedda
personer
§6. VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅRET SAMT ARBETSÅR
Förbundets verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden
fr.o.m. 1 januari t o m 31 december
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden ifrån ett ordinarie Förbundsårsmöte
till nästkommande ordinarie Förbundsårsmöte
§7. STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer,
som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande Förbundsmöte,
eller avgörs i trängande fall av Förbundsstyrelsen
§8. ÄNDRING AV STADGAR
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av Förbundsstyrelsen – framläggas
av, till förbundet ansluten medlem eller förening
Ändringsförslagen skall vara förbundet tillhanda senast den 31 januari
För bifall till stadgeändring krävs beslut av Förbundsmötet, med minst 2/3 av
angivna röster
§9. SKILJEKLAUSUL
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, företag får inte väckas
vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras av skiljenämnd.
§10.

UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

För upplösning av Förbundet fodras beslut härom vid två på varandra ordinarie
Förbundsårsmöten
Vid båda tillfällen skall beslutet biträdas av minst 2/3 av antalet givna röster

Beslut om disposition av Förbundets tillgångar skall fattas vid det sista av de båda
ovan nämnda sammanträdena. Tillgångarna delas på respektive kvarvarande
medlemmar, om sista Förbundsmötet inte beslutar något annat.

KAPITEL 2 – FÖRBUNDSMÖTE

§1. MEDLEM OCH OMBUD
Förbundsårsmötet består av enskild medlem eller representant för
förening: Enskild medlem och förening har lika rösträtt.
För att rösträtten skall kunna utnyttjas, måste man fysiskt närvara på
Förbundsårsmötet. Ombudsröst räknas ej
§2. BESLUTSMÄSSIGHET, YTTRANDERÄTT, FÖRSLAGSRÄTT
Förbundsmötet består av aktiva medlemmar, och föreningar som betalat
medlemsavgift i SMF
Medlem/förening skall ha betalat sin avgift innan den 31 januari samma år för att få
utnyttja sin rösträtt
Anmälan till Förbundsmötet skall ske senast den 1 mars för att röstlängd skall hinna
upprättas
Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal årsmötesombud, som efter stadgeenlig
kallelse, deltar i mötets beslut
Yttrande och förslagsrätt, men icke rösträtt vid Förbundsmötet tillkommer
Förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer, ledamöter i utskott, arbetsgrupper
och kommittéer, samt för SMF ev. förekommande tjänstemän
Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse, får inte fattas om den inte finns med i
kallelsen till mötet
§3. TIDPUNKT OCH KALLELSE
Förbundsmötet äger rum årligen senast den 30 april
Kallelse till Förbundsmötet skall utfärdas av förbundsstyrelsen, dels genom

kungörelse i Förbundets officiella kungörelseorgan senast 3 månader före mötet
dels genom brev till varje ombud senast sex veckor före mötet
Föredragningslista för mötet, verksamhets och förvaltningsberättelser,
verksamhetsplan med ekonomiskplan, Förbundsstyrelsens förslag och
inkomna motioner till Förbundsmötet – vilka skall vara åtföljda av Förbundsstyrelsens
yttrande – samt valberedningens förslag, utsändes till
ombuden senast två veckor innan Förbundsmötet.
§4. FÖRSLAG OCH ÄRENDE ATT BEHANDLAS
Rätt att inge förslag att behandlas av Förbundsmötet tillkommer medlem, förening
och Förbundsstyrelsen
Förslag ifrån medlem eller förening skall ha inkommit till Förbundsstyrelsen senast
den 31 januari
Förslagen föreläggs Förbundsmötet med Förbundsstyrelsens utlåtande
§5. ÄRENDEN VID FÖRBUNDSMÖTET
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fastställande av föredragningslista för mötet
Frågan om mötet i stadgeenlig ordning utlysts
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
samt val av två rösträknare
Verksamhet och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhet och
räkneskapsåret
Revisionsberättelse för sistförflutet räkenskapsår
Frågan om Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet
Behandling av Förbundsstyrelsens propositioner
Behandling av motioner
Genomgång av Verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande
räkneskapsår samt genomgång av riktlinjer för kommande verksamhets
och räkenskapsår
Fastställande av medlemsavgift för enskild medlem och förening
samt ev. förseningsavgift
Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan
Val av på ett (1) år av Förbundsordförande och ordförande i
Förbundsstyrelsen
Val på två (2) år av tre (3) ledamöter,

18
19
20

Val av två (2) revisorer, varvid en (1) på ett (1) år och en (1) på två (2) år.
Val av ledamot på tre (3) år till Valberedningen
Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett (1) år

§6. VALBARHET
Valbar av ovan angivna val är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem
i SMF
Ledamot i Förbundsstyrelsen är inte valbar som Revisor
§7. EXTRA FÖRBUNDSMÖTE
Förbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra Förbundsmöte
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Förbundsmöte när en revisor, eller
minst 1/3 av antalet Förbundsmötesombud begärt det. Sådan begäran skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När Förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra Förbundsmöte skall den inom
14 dagar (2 v) kalla till ett sådant möte, att hållas inom två (2) månader ifrån kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra Förbundsmöte skall tillställas
ombuden senast sju (7) dagar före mötet
Underlåter Förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort begäran
utfärda kallelsen i enlighet med föregående stycke
Vid extra Förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras
§8. BESLUT, OMRÖSTNING
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering) med undantag av ärenden som anges i Kapitel 1 §7 och §10, avgörs via
omröstning, alla ärenden med enkel majoritet. Enkel omröstning kan vara absolut eller
relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som
erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig
till antalet avgivna röster
Omröstning sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad så begär
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär att mer än
hälften av antalet avgivna röster

Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
mötesordföranden. Är inte denne röstberättigad, avgör lotten.
Vid val skall vid lika röstetal, lotten avgöra
Beslut bekräftas med klubbslag
Är man på plats och har rösträtt som enskild medlem, kan man inte vara ombud för
förening samtidigt
§9. IKRAFTTRÄDANDE
Beslut fattande av Förbundsmötet gäller ifrån mötets avslutande, om inget annat
bestämts

KAPITEL 3 – VALBEREDNING

§1. SAMMANSÄTTNING
Valberedningen skall bestå av en (1) ordförande, och två (2) ledamöter,
samt bestå av både män och kvinnor, om detta är möjligt
Ordinarie ledamot väljs på tre (3) år, på så sätt att, en (1) ledamot väljs varje år
Ordförande utses av Förbundsmötet bland de tre ordinarie ledamöterna för ett (1) år,
räknat ifrån mötet t o m nästa ordinarie möte
§2. ÅLIGGANDE
Det åligger valberedningen att, till Förbundsmötet avgiva förslag till de val, som skall
verkställas av mötet
Valberedningen förbereder även andra vid Förbundsmötet förekommande val, om
beslut därom fattas av mötet eller dessförinnan av Förbundsstyrelsen

Valberedningen skall senast två (2) månader före Förbundsmötet skriftligen fråga
dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de är beredda att kandidera för den
kommande mandatperioden
Senast sex (6) veckor före Förbundsmötet skall valberedningen meddela SMF’s
medlemmar och föreningar, vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur
Valberedningen förbereder även valen av kommittéer och andra grupper genom att
föreslå personer som står till förfogande, och delger Förbundsstyrelsen förslag om
ändringar av besättning
§3. FÖRSLAGSRÄTT
Förbundets enskilda medlemmar, samt ombud för förening äger rätt att avgiva förslag
till personer för valen, enligt Kapitel tre (3) § 4 (fyra)
Sådant förslag avgives till SMF’s valberedning före februari månads utgång
§4. KANDIDATNOMINERING
Innan kandidatnomineringen börjar vi Förbundsmötet, skall valberedningen meddela
sitt förslag beträffande vart och ett av de val som skall förekomma
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Val av Ordförande och Sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän och två rösträknare
Val av Förbundsordförande och Styrelseordförande i det fall där
det ej är en och samma person
Val av styrelseledamöter
Val av revisor (revisorer)
Val av ombud vid ev. stämmor eller internationella möten

Kandidatnomineringen är fri, vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer
utöver dem som föreslagits till och av valberedningen
Den som vid mötet föreslår kandidat som ej är närvarande, skall ha försäkrat sig
skriftligen om att personen är villig att åta sig uppdraget. Detta skall vid anmodan
kunna uppvisas på årsmötet
§5. SAMMANTRÄDEN
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Dess beslut protokollförs
och efter Förbundsmötet överlämnas protokollen till Förbundsstyrelsen.
Valberedningens förslag föreläggs i samband med Förbundsmöteshandlingarna

KAPITEL 4 – REVISION OCH REVISORER
§1. REVISION OCH REVISORER
Svenska Mediala Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av
minst en (1), av Förbundsstämmans utsedd auktoriserad revisor eller revisor med
revisorsexamen
Svenska Mediala Förbundets räkenskaper och handlingar skall överlämnas till revisorn
senast en månad före förbundsmötet och skall tillsammans med revisionsberättelsen
vara Svenska Mediala Förbundets styrelse tillhanda senast 14 dagar före
förbundsmötet

KAPITEL 5 – FÖRBUNDSSTYRELSEN

§1. SAMMANSÄTTNING, KALLELSER, BESLUTSMÄSSIGHET
Förbundsstyrelsen är, då Förbundsmötet inte är samlat, SMF’s beslutande organ.
Förbundsstyrelsen, består av en (1) ordförande, samt sex (6) ledamöter. Dessa sex
ledamöter skall väljas så, att Förbundsstyrelsen blir representeras från skilda delar av
landet, samt bestå av kvinnor och män
Förbundsordföranden väljes av Förbundsmötet för en tid av ett (1) år. Ledamöterna
väljes för två (2) år, varvid tre(3) ledamöter väljes varje år.
Utom beträffande ordförande, konstituerar Förbundsstyrelsen sig själv
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats senast
tre (3) dagar förut och minst fyra (4) ledamöter är närvarande vid sammanträdet.
För alla beslut krävs att minst hälften av Förbundsstyrelsens samtliga ledamöter är
ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelseledamot får inte utöva sin rösträtt genom fullmakt.
Om ordförande finner erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträden

Förbundets ev. tjänstemän som närvarar vid styrelsemöte, äger förslagsrätt, men ej
rösträtt inom den samma
Förbundsmötet får på förslag av Förbundsstyrelsen utse enskild person till
Hedersordförande eller Hedersledamot i Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen
får utse enskild person till adjungerad ledamot i Förbundsstyrelsen, Person som avses i
detta stycke skall ha yttrande och förslagsrätt, men ej rösträtt.
§2. STYRELSENS FÖRVALTNING OCH ÅLIGGANDEN
Styrelsen förvaltar Förbundets angelägenheter enligt dessa stadgar. Styrelsen
utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av en (1) ordförande och två (2)
ledamöter
Dessutom skall Förbundsstyrelsen utse erforderligt antal kommittéer och
arbetsgrupper. Förbundsstyrelsen äger rätt delegera sin beslutsrätt till AU,
Kommittéer eller andra arbetsgrupper, i den utsträckning Förbundsstyrelsen finner
detta lämpligt, samt uppdraga åt Förbundets ev. tjänstemän att på uppdrag av
Förbundsstyrelsen fatta beslut i rutinärenden eller enligt delegationsordning som
fastställts av styrelsen
Det åligger Förbundsstyrelsen att:
1.

Leda Förbundets verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets
beslut, följa och stödja verksamheten för medlem och förening, samt att
verka för utveckling och utbredning inom Sverige. Vidare att företräda
Medial verksamhet, tillvarata Förbundets intressen, och härvid även
följa utvecklingen utomlands, samt representera Sverige vid Internationella
sammankomster och frågor. Även att delta i ev. Internationella samarbeten
inom det Mediala området.

2.

Verka för att medlemmar och föreningar anslutna till SMF, tar del av och
arbetar efter, de av SMF upprättade Etiska riktlinjerna I de fall dessa inte
följs, ansvara för att medlem/förening ev. utesluts ur Förbundet, eller utsätts
för annan påföljd, beslutad av Styrelsen.

3.

Föra Förbundsstyrelsens talan i Sverige och utlandet, samt representera
organisationsuppdrag

4.

Anställa Förbundets ev. tjänstemän

5.

Besluta om erforderliga lokaler för Förbundets kansli

6.

Föra protokoll, fullständig bokföring, förteckning över Förbundet tillhörande
medlemmar och föreningar, påföljdsregister, inventarieförteckning mm,

samt
i erforderlig utsträckning förvara inkommande skrivelser och kopior av
utgående skrivelser
7.

Förvalta Förbundets medel, samt fastställa principer för fördelningen av
anslag och andra medel.

8.

Besluta om Firmateckningsrätt och sättet för utbetalning eller utkvittering av
penningmedel och värdeförsändelser

9.

Fastställa tidpunkt för Förbundsmötet, samt förbereda de ärenden, som skall
behandlas vid Förbundsmötet

10.

Upprätta berättelser för det gångna verksamhetsåret, samt verksamhetsplan
med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

11.

Sträva efter att SMF’s Föreningar arbetar efter likvärdiga stadgar

12.

Upprätta röstlängd för Förbundsmötet

13.

Överlämna räkenskaperna, jämte verksamhetsberättelsen till revisorn inom
en månad efter verksamhets och räkneskapsårets avslutande

14.

Utse kommittéer och arbetsgrupper, samt utfärda direktiv och instruktioner
för dessa

15.

Besluta om Förtjänstmärken och övriga utmärkelser samt föra register över
dessa

16.

Fastställa bestämmelser och dra upp riktliner för utbildningar

17.

Besluta i ärenden som inkommit gällande anslutna medlemmar eller
föreningar

18.

Enligt utfärdade anvisningar, pröva och besluta om medlemskap i SMF

19.

I övrigt besluta om Mediala ärenden, som inte enligt stadgarna skall avgöras
av Förbundsmötet

§3. PRÖVNINGSRÄTT, BESTRAFFNINGSORGAN

Medlem får uteslutas ur Förbundet om denne har försummat att betala av Förbundet
beslutade avgifter, motarbetat Förbundets verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat Förbundets intressen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får Förbundet i stället meddela
medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom skälig tid
fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas.
Beslut härom fattas av Förbundet styrelse.

KAPITEL 6 – MEDLEM-FÖRENING

§1. Medlemskap i Förbundet
Ansöka om medlemskap i Förbundet kan den person som
1. Har ett genuint intresse av andevärlden
2. Är verksam (eller har varit) som medium
3. På evidensbaserade grunder påvisa andevärlden
Medlemsavgiften skall vara betald inom en månad, efter det att man utfört godkänt
prov för medlemsantagande, för att medlemskapet skall vara giltigt
Ansöka om medlemskap i Förbundet kan den Förening som har
1. Medial verksamhet på sitt program.
Föreningen bör då, i sin mediala verksamhet, arbeta efter de, av SMF
upprättade Etiska riktlinjer som finns
Förbundsstyrelsen är suverän i sitt beslut om medlemskap och beslutet kan ej
överklagas
§2. Den av Förbundet fastställda avgiften skall vara betald senast den 31 januari varje år.
Om inte, så förlorar man automatiskt sitt medlemskap, och tillika rösträtt vid
kommande Förbundsmöte. Dock har man yttranderätt

§3. UTTRÄDE UR FÖRBUNDET
Medlem eller Förening som önskar utträde ur Förbundet, skall göra skriftlig anmälan
till Förbundsstyrelsen eller dess kansli. Därefter skall denne avföras ur Förbundets
medlemsförteckning så snart detta är möjligt, dock senast vi utgången av det
verksamhetsår, under vilken den anmält sitt utträde
§4. UTESLUTNING UR FÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen får utesluta medlem eller förening, om den, trots påminnelser,
underlåter att följa vad som föreskrivits i SMF’s stadgar och etiska riktlinjer, att rätta
sig efter det beslut som i vederbörlig ordning har fattats av SMF, har påtagligt
motarbetat Förbundets intresse, eller smutskastat medlem, förening eller ledamot i
SMF
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän förening alt medlem, fått tillfälle att
yttra sig inom tre (3) veckor. I beslut om uteslutning, skall skälen redovisas. Beslutet
går ej att överklaga.

§5. MEDLEMS OCH FÖRENINGS ÅLIGGANDE
Att följa de av SMF utarbetade stadgar och etiska riktlinjer som finns
Att årligen betala den av Förbundsmötet, fastställda medlemsavgiften

