Stadgar för Ringsjöbygdens fågelskådare
Föreningens organisationsnummer är 0125014381
med hemort i Hörby, Höör och Eslövs kommuner med omnejd
Föreningen bildades i november 2009.
Stadgar antagits år 2010 och reviderats 20170321 och 20181016

§ 1. Föreningen och dess uppgifter
Föreningens namn ska vara Ringsjöbygdens fågelskådare.
Föreningen är en ideell sammanslutning fågelskådare i Hörby, Höör och Eslövs kommuner med
omnejd.
Föreningens huvuduppgift är att på olika sätt öka medlemmarnas möjligheter till fågelskådning och
lära mer om fåglar och deras beteende.
Föreningen ska arbeta för:







Att främja förhållande mellan skådare och fåglar/natur.
Att skapa meningsfyllda exkursioner för medlemmarna.
Att utveckla samarbetet med andra organisationer.
Att öka intresset för fågelskådning.
Att massmedias bevakning av regionens fågelliv förbättras.
Att hos kommunala, regionala och statliga myndigheter samt hos andra berörda, verka för
stöd och bidrag till föreningens aktiviteter.

§ 2. Organisation
Föreningen ska bestå av personliga medlemmar. Verksamhetsåret och räkenskapsåret ska
sammanfalla med kalenderåret.
Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.
Föreningens beslutande organ är:
A. Årsmötet
B. Extra årsmöte
C. Styrelsen

§ 3. Medlemskap
Rätt till inträde äger var och en som har intresse för föreningens verksamhet.
Rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Rätt till information om föreningens angelägenheter.
Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter.
Medlemskap i föreningen får man genom inbetalning av medlemsavgiften, som gäller för
kalenderåret.
Medlemsavgiftens storlek ska bestämmas av årsmötet och ska vara betald senast den 15 februari för
samma år.
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Styrelsen äger rätt att neka eller upphäva medlemskap för envar som bevisligen motarbetar
föreningens syften eller bedöms inverka menligt på sammanhållningen inom föreningen. Vidare
kommer envar som uppträder störande på föreningsträffar eller exkursioner att avvisas.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle
att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut utförs av
styrelsen. Om styrelsen är oenig övergår frågan till årsmötet.
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter påminnelse får
anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen
avförs från medlemsförteckningen.

§ 4. Personuppgiftshantering
Medlemmarnas personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Styrelsen är som beslutsfattande organ personuppgiftsansvarig för medlemmarnas personuppgifter.
Medlem i Ringsjöbygdens fågelskådare godkänner att person -och kontaktuppgifter får hanteras och
användas av föreningens styrelse för att nå ut till samtliga medlemmar för att uppnå föreningens
syfte. Personuppgifter lämnas inte ut till någon tredje part.
Styrelsen ansvarar för att vid varje enskilt inträde i föreningen informera om denna punkt.

§ 5. Årsmöte
Årsmötet ska hållas före mars månads utgång varje år. Kallelse utsändes till medlemmarna minst två
veckor före årsmötet. Till kallelsen fogas föredragningslista. Verksamhets- och förvaltningsberättelse,
revisorernas berättelse och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en
vecka före årsmötet. Handlingarnas tillgänglighet anges i kallelsen. Vid årsmötet ska följande ärenden
behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Styrelsens och revisorernas berättelser.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
medlemmarna (motioner).
Val av ordförande.
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer jämte revisorsuppleant.
Val av ledamöter i valberedningen.
Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
Övriga frågor.

Såväl styrelse som medlem får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag ska vara styrelsen
tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över
förslaget.
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§ 6. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens
medlemmar skriftligen begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen till
begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa ett sådant möte
att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Beslut får fattas, endast i ärenden som anges i kallelsen.

§ 7. Beslut
Beslut vid årsmöte eller extra årsmöte fattas med enkel majoritet genom öppen eller, om någon
begärt detta, sluten omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning genom
fullmakt är inte tillåten.
Medlem, som betalt medlemsavgiften senast 14 dagar före mötet, har rösträtt på mötet.

§ 8. Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, IT-ansvarig samt två
ledamöter. Ordföranden väljs på ett år, övriga ledamöter väljs på två år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna deltar. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.
Styrelsen ska leda och samordna föreningens verksamhet i enlighet med de syften som stadgas i § 1
och de riktlinjer, som årsmöte eller extra årsmöte angett.
Styrelsen ska föra protokoll vid sina sammanträden.
Protokoll ska justeras av mötesordförande och av särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande
mening ska antecknas i protokollet.
Den ska också föra räkenskaper som avslutas per kalenderår. Dessa ska sammanställas och
tillsammans med verksamhetsberättelse vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 9. Revisorer
Årsmötet utser revisorer, som har till uppgift att granska styrelsens förvaltning och styrelsens
räkenskaper. Revisorerna väljs på ett år. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste året samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2 veckor
före årsmötet.

§ 10. Valberedning
För att förbereda val utser årsmötet en valberedning, som består av minst två ledamöter varav en är
sammankallande.

§ 11. Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten med minst en månads
mellanrum, av vilka åtminstone ett ska vara årsmöte.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
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§ 12. Upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som i § 11.
För giltigheten av sådant beslut fordras dock 2/3 majoritet av de närvarande vid vardera möte.
I beslut om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar skänkas till SKOF och föreningens
handlingar m.m. arkiveras på SKOF.
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