
SAK 7. Forslag til ny ordlyd i vedtektene vi foreslår for nye filmklubber 

 

Disse vedtektene skal kunne fungere for både voksen/barn/ungdomsfilmklubber. For 

dagens ordlyd, se neste side. 

 

 

 

VEDTEKTER FOR __________________ FILMKLUBB 

 

 

§1 Navnet på filmklubben er _____________.  Filmklubben er en frivillig forening med 

filmvisninger som hovedaktivitet. 

 

§2 Filmklubbens formål er å:  

 

a) fremme interessen for film som kunst, som opplysning og som underholdning. 

 

b) bruke film som en inngang til historie og kulturhistorie. Fremme et kritisk og reflektert 

forhold til film, for eksempel gjennom å kombinere film og foredrag, diskusjon og 

studievirksomhet.  

 

c) Være et sosialt møtested for film og diskusjoner om film. Gi voksne og barn gode og varierte 

filmopplevelser, og lage aktiviteter så både store og små får forståelse for filmmediets 

sprengkraft og filmfortellingens rolle i samfunnet.  

 

§3 Klubben er en sluttet medlemsforening. Medlemskap er åpent for alle. 

Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig. 

 

§4 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet/styret. Medlemskortene er strengt personlige.  

 

§5 Årsmøtet holdes innen utgangen av februar og innkalles med minst 14 dagers varsel. På 

årsmøtet behandles melding fra styret, revidert regnskap valg av styre og revisor og eventuelle 

forslag.  

 

§6 Styret har (X) antall medlemmer. I barne- og ungdomsfilmklubber bør barn og unge i størst 

mulig grad inkluderes i styrearbeidet. 

 

§7 Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal 

utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal 

arbeide vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.  

 



§8 Forslag til vedtektsendring må være sendt skriftlig til styret minst fire uker før årsmøtet. 

Endringer i vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette 

på årsmøtet.  

 

§9 Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer 

for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler 

og andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.  

 

 

 

 

 

 

Nåværende formål voksenfilmklubber  

a) fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium  

b) bruke film som et historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel  

c) fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i 

samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, 

diskusjoner, studieringer og trykt materiell.  

 

 

Nåværende formål barnefilmklubber  

a) fremme interessen for film både som kunst og underholdning  

b) gi barn og unge anledning til å ha gode og varierte filmopplevelser i en sosial sammenheng 

c) være et forum for møter og diskusjoner om film. Det arrangeres blant annet filmrelaterte 

aktiviteter for barn og unge som skaper forståelse for filmmediet og dets rolle i samfunnet. 

 


