
 
 

SFF arbetsordning 
Nedan listas de föreskrifter som alla medlemmar i föreningen har godtagit när de 
blev medlemmar. 
 
Föreskrifter  
 
1.  Filmstudion skall vara en ideell förening, öppen för alla filmintresserade.  
 
2.  Filmstudion skall vara fristående från varje annan förening eller 

organisation än SFF, ha egna stadgar, egen styrelse och egen ekonomi.  
 
3.  Styrelsens ordförande och kassör skall ha fyllt 18 år.  
 
4.  För att kvarstå som medlem i SFF måste en filmstudio redovisa avgifter 

motsvarande ett värde av minst 60 terminskort från och med andra 
terminen.  

 
5.  Medlem i filmstudion skall ha av SFF utfärdat medlemskort, som är 

personligt och som skall vara försett med medlemmens egenhändiga 
namnteckning.  
Medlemskort finns av två slag, terminskort och trefilmskort (gällande tre 
filmer under en termin). Tillträde till filmstudions visningar får inte 
lämnas annat än mot uppvisande av gällande medlemskort. Biljetter till 
enstaka föreställningar får inte säljas. Filmstudions styrelse har rätt att 
undantagsvis utfärda särskild fribiljett för enskild gäst.  

 
6.  Filmstudion erlägger för varje termin en avgift till SFF, baserad på 

antalet medlemmar och  visningar. Avgiften per medlem och visning 
bestäms av SFF:s årsmöte. Årsmötet bestämmer även avgiften för ett 3-
filmskort. Avgiften inkluderar filmhyra och frakt (ej eventuell returfrakt) 
 för de filmer filmstudion erhåller genom SFF. SFF kan ta ut en extra 
avgift av en filmstudio med relativt få medlemmar som arrangerar mer 
än 6 visningar per termin eller visar samma film  vid flera tillfällen. 
Extraavgiftens storlek fastställs innan terminens filmbokningar 
godkänns.  

 
7.  Första redovisningen av medlemskort skall ske senast 10 dagar efter 

terminens andra visning. Slutredovisning skall vara SFF tillhanda direkt 
efter terminens sista visning tillsammans med ej  sålda medlemskort. 
Dessutom skall varje filmstudio redovisa antalet besökare per film, 
löpande eller senast i samband med terminens slutredovisning. 

 
8.  En filmstudio som ej redovisat eller betalat medlemsavgiften har, om inte 

synnerliga skäl föreligger, inte rätt att beställa film för kommande termin 



 
 

Filmstudion skall eftersträva att visa filmerna med högsta möjliga 
visningskvalitet.  

 
9.  Filmerna skall returneras till distributören omgående efter visning om 

inte distributören sänt order att filmen i stället skall skickas vidare till 
nästa visningsort. 

 
10.  Filmstudion ansvarar för att SFF har tillgång till aktuella uppgifter om 

vilka som är ordförande, kassör och sekreterare (alternativt annan 
ledamot) samt filmansvarig. 

 


