STADGAR för tv-inter club
Syfte
1.

Förbundet med namnet tv-inter club har till ändamål att stödja och främja det arbete för
evangelisering genom televisions sändingar och videoproduktioner som Sveriges
pingstförsamlingar bedriver genom gemensamma samarbetsorgan.
Understödet ges ekonomiskt genom penningbidrag och ideellt genom att förbundet
söker stimulera intresset för tv-inters program och att framföra tittarnas synpunkter och
önskemål beträffande programmen.

2.

Ekonomiska bidrag från förbundet får endast användas till att främja produktion och
sändning av TV program och videofilmer, som ingår i verksamhet med syfte att sprida
en positiv kristen förkunnelse och aktualisera de omistliga resurser, som kristendom
erbjuder vid lösandet av personliga och allmänmänskliga problem.

Medlemskap
3.

Medlem i förbundet blir en var som genom att insända medlemsavgift uttrycket sitt
intresse för förbundets syfte.

4.

Medlemsavgiften utgör, intill dess styrelse annorlunda bestämmer, 50 kr per år med
möjlighet för medlem att utfästa sig att betala en högre medlemsavgift till stöd för
förbundets verksamhet.

5.

Medlemskap innebär inte vare sig ansvar för förbundets ekonomiska åtaganden eller
rättighet beträffande förbundets tillgångar.

Administration
6.

Förbundet har sitt säte i Stockholm

7.

Medlemmarna kan efter egen önskan sammansluta sig till lokala klubbar, vilka efter
anmälan kan registreras som anslutna till förbundet.

8.

Förbundet har avdelningar i olika länder. Den svenska avdelningen utgör
moderorganisationen.

9.

Förbundets gemensamma angelägenheter skötes av förbundsstyrelsen, som består av
minst fem och högst nio personer, utsedda för ett år i taget av moderorganisationens
årsmöte.

10.

I princip gäller att styrelsens medlemmar skall tillhöra någon pingstförsamling.
- Detta för att ytterliggare markera att förbundet är ”anknutet till trossamfund eller
församling” och att verksamheten utgör ”ett led i samfundets eller församlingens
verksamhet”, på sätt anges i 3§ lagen om arvsskatt och gåvoskatt.
- Styrelsen kan dock från fall till fall besluta att avsteg får göras från nämnda princip.

11.

Styrelsen är beslutför, när minst halva antalet av ledamöterna är närvarande och om
beslutet ense.

12.

Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare. Kassör utses inom eller utom
styrelsens krets.

13.

Styrelsen kan åt ett arbetsutskott delegera beslutsrätt i frågor som lämpar sig därför.

14.

Styrelsen sammanträder minst en gång för förberedande av årsmötet och därutöver när
ordföranden och sekreteraren bedömer det som lämpligt eller när det påkallas av minst
halva antalet styrelseledamöter.
Kallelse skall ske genom brev, som avsändes minst 8 dagar i förväg.

15.

Förbundsstyrelsen kan med sig adjungera representanter för de lokala klubbarnas
styrelser i frågor där detta anses påkallat.

16.

Före utgången av andra kvartalet varje år hålles moderorganisationens årsmöte.
Vid detta behandlas.
- styrelsens verksamhetsberättelse,
- revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
- val av styrelse och revisorer jämte suppleanter,
- fråga om årsavgiftens storlek, samt
- övriga frågor som styrelsen underställer årsmötet eller som väckes av medlem genom
skrivelse till styrelsen minst en vecka före årsmötet.

17.

Till årsmötet skall medlemmarna kallas genom annons i tidningen Dagen minst en
månad för årsmötet.

18.

Förbundets avdelningar i skilda länder var för sig utser styrelse och håller årsmöte i den
mån så bedöms ändamålsenligt. Moderorganisationen har härvid initiativrätt.

Redovisning
19.

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår och ombesörjes genom
förbundsstyrelsen

20.

Revision sker genom en eller två av årsmötets valda revisorer eller suppleanter. Minst
en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad.

21.

Styrelsen skall i god tid för årsmötet lämna revisorerna underlag för revisionen, så att
revisionsberättelsen kan avlämnas minst en vecka före årsmötet.

Stadgeändringar och upplösning
22.

Dessa stadgar kan ändras genom samstämmiga beslut av styrelsen och ett efterföljande
årsmöte.
Upplösning av förbundet kan ske genom samstämmiga beslut av styrelsen och ett
efterföljande årsmöte.
I båda fallen krävs en majoritet av minst tre fjärdedelar av de närvarande.

23.

Vid upplösning skall förbundets tillgångar, enligt närmare bestämmande av styrelsen,
användas för ändamål som avser det kristna budskapets spridning genom massmedia.

Mullsjö den 10 juni 1987

