ARBETSORDNING för Sveriges Förenade Filmstudios
Anslutning till SFF
Filmstudio som v ill ansluta sig till SFF skall underteckna en ansvarsförbindelse att följa SFF:s stadgar
och arbetsordning.
Förbindelse
Ansv arsförbindelse skall ha följande ly delse:
”……………Filmstudio förbinder sig härmed att följa de föreskrifter som finns angiv na i Sv eriges
Förenade Filmstudios stadgar och arbetsordning.”
Förbindelsen undertecknas av filmstudions ordförande, kassör eller ledamot av interimsstyrelse.
Förbindelsen skall förnyas varje termin i samband med filmbeställningen. Samtidigt med förbindelsen
insändes fullständiga uppgifter om styrelsens sammansättning.
Föreskrifter
1. Filmstudion skall v ara en ideell förening, öppen för alla filmintresserade.
2. Filmstudion skall v ara fristående från v arje annan förening eller organisation än SFF, ha egna
stadgar, egen styrelse och egen ekonomi.
3. Sty relsens ordförande och kassör skall ha fy llt 1 8 år.
4. För att kv arstå som medlem i SFF måste en filmstudio redovisa av gifter motsvarande ett v ärde av
minst 60 terminskort fr.o.m andra terminen.
5. Medlem i filmstudion skall ha av SFF utfärdat medlemskort, som är personligt och som skall v ara
försett med medlemmens egenhändiga namnteckning. Medlemskort finns av två sla g, terminskort och
trefilmskort (gällande tre filmer under en termin). Tillträde till filmstudions v isningar får inte lämnas
annat än mot uppv isande 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 v arje termin en av gift, baserad på antalet medlemmar och v isningar, till
SFF. Av giftens storlek bestäms av SFF:s årsmöte. Avgiften inkluderar filmhyra och frak t (ej returfrakt)
av de filmer filmstudion erhåller genom SFF.
En filmstudio som har mer än en föreställning av samma film skall erlägga av gifter för det
sammanlagda antalet medlemmar, plus ersättning för de extra filmhyror som debiteras SFF.
En mindre filmstudio som v isar mer än 6 filmer skall betala ett fast belopp per extra film.
Medlemsantalet skall beräknas på antalet terminskort efter andra redovisningen.
7 . Första redovisningen av medlemskort skall ske senast 1 0 dagar efter terminens andra
v isning. Slutredovisning skall v ara SFF tillhanda direkt efter terminens sista v isning tillsammans med
ej sålda medlemskort. Samtidigt skall v arje filmstudio redovisa antalet besökare per film.
8. En filmstudio som ej redovisat eller betalat medlemsavgift en har, om inte sy nnerliga skäl föreligger,
inte rätt att beställa film för kommande termin
SFF publicerar och distribuerar för varje säsong en filmlista.
Filmerna skall köras av utbildad maskinist i för filmv isning godkänd lokal.
9. Filmerna skall returneras till distributören omgående efter visning om inte distributören sänt order
att filmen i stället skall skickas v idare till nästa v isningsort.

