Stadgar för Södertälje Ornitologiska förening
Beslutade vid ordinarie årsmöte 2017-03-21 och fastställda vid extra medlemsmöte 2017-04-18

§1
Södertälje Ornitologiska förening är en ideell förening som har till ändamål att främja intresset för
fåglar, fågelskådning och fågelskydd i Södertälje och Nykvarns kommuner. Föreningen skall ordna
aktiviteter som främjar kontakten mellan medlemmarna samt välkomnar intresserade att bli
medlemmar. En årsbok som sammanfattar årets observationer och belyser den lokala fågelfaunans
utveckling skall ges ut varje år och distribueras till föreningens medlemmar. Vidare skall föreningen
vara behjälplig med sakkunskap gällande fågelskydd gentemot myndigheter och organisationer.
Föreningen är ansluten till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) / Birdlife Sverige.
§2
Medlemskap i föreningen erhåller person, som betalat den av årsmötet fastställda årsavgiften.
Medlemskap gäller för kalenderår. Styrelsen äger rätt att efter skriftlig varning utesluta medlem som
genom sitt agerande motverkar föreningens syfte.
§3
Föreningens fasta organ är årsmöte och styrelse. Styrelseledamöter och revisorer väljs av årsmötet.
Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör. Föreningen skall ha två ordinarie revisorer samt en
revisorssuppleant. Styrelsen äger rätt att föreslå valberedning som skall bestå av minst två
medlemmar. Valberedningen väljs av årsmötet. Mandattiden för samtliga funktionärer är ett år.
§4
Styrelsen handhar föreningens angelägenheter och sammanträder när ordföranden finner det
lämpligt eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Styrelsen är beslutsför när minst halva
antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
§5
Föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och korrekt avslutade, skall jämte styrelsens
verksamhetsberättelse i god tid före årsmötet överlämnas till de vid föregående årsmöte utsedda
revisorerna för granskning. Dessa ska vid därpå följande årsmöte lämna en berättelse över den
verkställda granskningen.
Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig.
§6
Årsmöte skall hållas varje år innan mars månads utgång. Kallelse ska gå ut senast två veckor före
årsmötesdatumet och annonseras via föreningens hemsida. Beslut kan endast fattas i föranmälda
ärenden. Medlem som önskar lämna in en motion till årsmötet skall göra detta senast 15:e februari
för att styrelsen skall ges tid att bereda ärendet.

Extra medlemsmöte hålles när styrelsen finner anledning till det eller då minst en tiondel av klubbens
medlemmar skriftligen begär det. Kallelse med agenda ska utgå minst två veckor i förväg via
föreningens hemsida.
Varje närvarande medlem har en röst vid årsmöte eller medlemsmöte.
Agendan för årsmötet skall innehålla följande fasta punkter:
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Mötets öppnande
Fastställande av dagordning samt fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän för årsmötet tillika rösträknare
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Kassörens föredragning av kassarapport och bokslut
Revisionsberättelse
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer
Val av revisorssuppleant
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift för kommande år
Val av minst två årsboksredaktörer
Motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande

§7
För beslut om ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande medlemsmöten
varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Förslaget till stadgeändring skall fogas till dagordningen
för medlemsmötena. För beslut om stadgeändring fordras att beslutet bifalls av minst två tredjedelar
av de röstande.
§8
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av två på varandra följande medlemsmöten
med minst 6 månaders mellanrum varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Frågan om
upplösning skall finnas på dagordningen för medlemsmötena. För beslut om upplösning fordras att
beslutet bifalls av minst två tredjedelar av de röstande.
Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Sveriges Ornitologiska Förening för
att användas inom dess fågelskyddsarbete.

