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Stadgar för Eriksbergs fesk O Skaldjursakademi
§ 1 Akademiens firma
Akademiens firma är ”Eriksbergs fesk O Skaldjursakademi” ideella förening.
§ 2 Akademiens säte och geografiska intresseområde
Akademien har sitt säte i Göteborg och då på Eriksberg med närområde, men har i huvudsak
Skagerrak och Kattegatt med tillhörande kustområden som sitt geografiska intresseområde.
§ 3 Akademiens ändamål
Akademien har som ändamål att:
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främja kunskap om fisk o skaldjur som livsmedel och färskvara.
främja god hantering av fisk o skaldjur.
sprida idéer vid tillagning av fisk o skaldjur.
främja förståelse för fisk o skaldjursallergiker och att kunna erbjuda passande alternativ.
sprida idéer om bordsdukningar anpassade till vardag som fest.
njuta av fisk o skaldjursmåltiden tillsammans med utvalda tillbehör.
främja varsamt brukande av där tillhörande njutbara drycker.
vidta alla de åtgärder i övrigt som i ett vidare perspektiv överensstämmer med punkterna 1–7
ovan och som bedöms gagna Akademiens intressen.

§ 4 Medlemskap
Akademien är öppen för medlemskap för alla fysiska personer boende inom Eriksberg och dess
närområde. Medlemskapet gäller från och med att medlemsavgiften är betald och för den tid som
framgår av medlemsbeviset. Årsavgiften gäller för ett kalenderår och betalas i januari varje år.
Ansökan om medlemskap av person boende utanför Eriksbergs geografiska område kan medges om
personen har anknytning till området på ett sätt som är av stor betydelse och främjar föreningens
syfte. Styrelsen avgör varje medlemskap av denna kategori.
Varje medlem har en röst.
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie årsmöte avseende efterföljande kalenderår.
§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast under maj månads utgång. Extra årsmöte hålls om minst 20 % av
medlemmarna så begär eller när Akademiens styrelse så beslutar.
Tid och plats för årsmötet ska tillkännages till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Kallelsen
skall nå medlemmarna via mail. Medlemmar som saknar mailadress kallas genom vanligt brev.
Vid kallelse till möte som gäller Akademiens upplösning gäller särskilda regler, se § 12 och § 13.
Stadgar för ”Eriksbergs fesk O Skaldjursakademi”.
§ 7 Motionsrätt
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos
styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
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§ 8 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen väljs på ordinarie
årsmöte för en tid av två år. Valen ska genomföras med ambitionen att mandattiden utgår för halva
antalet vid varje tillfälle. Vid föreningens bildande väljs den sista valde ledamoten och den sista valde
suppleant på 1 år. Från år två väljs alla på två år.
Årsmötet väljer Akademiens ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 9 Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar och väljs på ett år.
§ 10 Revisorer
Akademiens räkenskaper och förvaltning granskas av två vid årsmötet valda revisorer. För
revisorerna väljs en suppleant. Revisorerna väljs för en tid av två år och suppleanten väljs för ett år.
§ 11 Räkenskapsår
Akademiens räkenskapsår omfattar kalenderår 1 jan – 31 dec.
§ 12 Beslutsförhet
Beslut av årsmöte och styrelse utgörs av den åsikt som fått mer än hälften av de närvarande
röstberättigades stöd.
För att styrelsen ska vara beslutför krävs att fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om
ordinarie ledamot är förhindrad att närvara träder suppleanterna in i den ordning de valts av
årsmötet.
Kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten krävs i frågor som rör Akademiens
upplösning eller stadgeändring. Utöver vad som i § 6 stadgas ska, i sådant fall som här avses, kallelse
ske även genom en till medlemmarna utsänd information.
§ 13 Akademiens upplösning
Om Akademien upplöses ska nedanstående förfarande tillämpas:
- I första hand ska Akademiens tillgångar tillfalla organisation som är beredd att bedriva verksamhet
som huvudsakligen överensstämmer med ovanstående stadgar. Organisationen ska ha sitt säte i
Göteborg.
- I andra hand ska Akademiens tillgångar tillfalla Centrum för havsforskning i Göteborg vid Göteborgs
Universitet.
- I tredje hand ska Akademiens tillgångar på motsvarande villkor tillfalla Drottning Silvias barn- och
ungdomsjukhus.
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