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STADGAR FÖR ESKILSTUNA SENIORUNIVERSITET 

 

 

1     Föreningens namn 

 Föreningens namn är Eskilstuna SeniorUniversitet.  

  

2    Medlemskap 

Rätt till medlemskap har alla som uppbär pension av något slag och bor i Eskilstuna 

med omnejd.  

 Medlemskap i ESU Filmstudio skall beviljas varje sökande person över 15 år. 

Begränsning av medlemstal får endast ske när visningslokalen är fullbokad.  

 Medlemsavgiften för Filmstudion fastställes av styrelsen för ESU.  

 ESU Filmstudio är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios. 

 

3 Ändamål 

 Föreningen är ideell och opolitisk och har som ändamål att anordna studie- 

 verksamhet för medlemmarna i form av studiecirklar, föreläsningar, resor m.m. 

 ESU Filmstudio skall främja intresset för film, konstnärligt och allmänkulturellt. 

 

4   Styrelse och funktionärer 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och sex 

ledamöter.  

Styrelse väljs vid årsmöte. 

Ordföranden utses för ett år. 

Övriga ledamöter utses för två år på så sätt att tre ledamöter står i tur att avgå vid 

varje årsmöte. 

Ordföranden väljs av föreningen. Övriga funktionärer tillsätts vid konstituerande 

styrelsemöte. 

Kassören utser styrelsen inom eller utom styrelsen.  

Styrelsen är beslutsför när majoriteten av dess medlemmar är tillstädes. 

Varje styrelsemöte och föreningsmöte skall protokollföras. 

 

5   Teckning av föreningens namn 

 Föreningens namn tecknas av ordföranden eller kassören. 

 

6    Revision 

 För att granska föreningens räkenskaper och verksamhet väljs vid varje årsmöte 

 Två revisorer och en suppleant. 

  

7 Valberedning och Kommittéer 

Årsmötet tillsätter en valberedning på tre personer, varav en är sammankallande. 

Mandatperioden är tre år och valberedningen förnyas med en ledamot varje år. 

I övrigt må utses de kommittéer som föreningen beslutar. Styrelsen utser programråd 

och administrativ grupp.     

 

8 Sammanträden 

Föreningen sammanträder till årsmöte före utgången av februari månad. Kallelse till 

årsmöte skall utfärdas senast två veckor före mötet. 

 Då styrelsen eller minst 10 medlemmar så begär, kallas föreningen till extra möte. 
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 Vid årsmötet skall följande frågor behandlas: 

 

1 Val av ordförande för mötet 

2 Val av sekreterare för mötet 

3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

4 Årsberättelse 

5 Revisionsberättelse 

6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7 Val av ordförande för ett år 

8 Val av tre styrelseledamöter för två år 

9 Val av två revisorer och en suppleant för ett år 

10 Val av valberedning 

11 Val av ev övriga kommittéer 

12 Fastställande av medlemsavgift 

13 Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling 

14 Övriga frågor väckta av medlemmarna. Dessa frågor skall vara styrelsen 

 Tillhanda senast två veckor före årsmötet.  

 

9 Verksamhetsår 

 Föreningens verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderåret. 

 

10 Om stadgeändring 

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten, varav ett 

skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras att vid vardera tillfället förslag 

accepteras av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. För beslut om 

upplösning av föreningen skall samma regler gälla. 

 

11 Föreningens upplösning 

Vid beslut om föreningens upplösning skall bestämmas hur föreningens tillgångar 

skall disponeras.  

 

 

 

Reviderade på Årsmötet 2012-02-01 samt på Medlemsmötet 2012-02-15  

Reviderade avseende Valberedning på Årsmöte 2016-02-03 samt på Medlemsmöte 

2016-02-16 


