STADGAR FÖR VÄRMDÖ FÅGELKLUBB
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§1 Värmdö Fågelklubb är en ideell förening med syfte att bevaka och följa utvecklingen
av fågellivet inom Värmdö kommun. Klubben skall också aktivt värna om naturen inom
kommunen.
§2 Klubben är öppen för intresserade som vill bli informerade om eller delta i klubbens
aktiviteter. Medlem är den som betalat in medlemsavgift till klubben.
§3 Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne motarbetar eller på annat sätt
uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Medlem skall ges tillfälle att
yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, skall vara
skriftligen motiverat och antecknas i protokoll över beslutet.
§4 Värmdö Fågelklubb leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen skall bestå av
minst 4 och högst 8 ledamöter inklusive ordförande. Samtliga väljs för ett år i taget.
4.1 Om ordföranden avgår under året utses en tf ordförande av styrelsen för tiden

fram till nästa årsmöte. Denne utses inom ramen för redan valda ledamöter.
4.2 Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare, medlemsansvarig, webbansvarig,

programansvarig samt ansvarig för nyhetsbrevet.
4.3 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Vid omröstning med lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden inte är
närvarande bordläggs omröstningen till styrelsemöte där ordföranden är närvarande.
4.4 Styrelsens uppgifter är bland annat att

·
·
·

Handha klubbens angelägenheter och förvaltning mellan årsmötena.
Förvalta klubbens tillgångar och gemensamt ansvara härför.
Ha beslutsrätt i alla ekonomiska frågor.

§5 Värmdö Fågelklubb tecknas av kassör och ordförande var och en för sig eller båda i
förening.
§6 Styrelsens verksamhet samt räkenskaper granskas av den av årsmötet valda
revisorn. Handlingar skall vara revisorn tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.
Revisionsberättelsen skall lämnas senast 3 dagar före årsmötet.
6.1 Räkenskapsåret är lika med kalenderåret, d.v.s. 1/1-31/12.

§7 Klubbens årsmöte hålls före mars månads utgång varje år. Kallelse skall delges
medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden
förekomma:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Val av mötesfunktionärer:
i.
Ordförande
ii.
Sekreterare
iii.
Två justerare tillika rösträknare
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Ärenden som styrelsen förelagt årsmötet
Av medlem skriftligt framställt motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda
senast den 1 februari det år årsmötet hålls
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisorns berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemsavgift för kommande år
Verksamhetsplan och budget
Val av ordförande
Val av ledamöter
Val av revisor
Val av valberedning
Övriga frågor
Årsmötet avslutas

§8 Ändring av stadgar görs genom beslut på ett (1) årsmöte. Beslut skall tas med två
tredjedels majoritet.
§9 För den händelse att klubbens verksamhet skall läggas ner krävs beslut med enkel
majoritet vid två årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Klubbens tillgångar skall då
tillfalla SOF BirdLife Sveriges fågelskyddsarbete.

