VARBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING – STADGAR

Nedanstående stadgar antogs på årsmöte i Varbergs Ornitologiska Förening
1993-03-21, 1994-04-17 och 2013-02-24

§1

Föreningen är en ideell sammanslutning med syfte att främja fågelintresset i
Varbergs kommun. Bevarandet av Getteröns naturreservat och annan skyddsvärd natur inom området samt bevakning av dessa tillhör huvuduppgifterna.

§2

Föreningen skall bedriva fortlöpande verksamhet omfattande observationer,
ringmärkning, inventeringar, ekologiska studier, biotop- och fågelskyddsfrågor.

§3

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår.

§4

Kontakten mellan medlemmarna skall främjas genom utgivande av årsrapport,
informationsblad (program) samt genom sammankomster och exkursioner.

§5

Styrelsen består av ordförande jämte sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Följande funktioner fördelas mellan ledamöterna: vice ordförande, sekreterare
och kassör. Andra fasta uppdrag fördelas mellan övriga styrelsemedlemmar eller icke styrelsemedlemmar efter behov.
Ordförande och suppleanter väljs för ett år av årsmötet. Övriga ledamöter väljs
för två år med val av hälften vid varje årsmöte (startåret väljs hälften för ett år).
Minst fem av styrelsens medlemmar skall vara bosatta inom Varbergs kommun.
Styrelsen konstituerar sig på närmast följande styrelsemöte. Sammansättningen
anslås snarast i föreningslokalen.
Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande eller på annat sätt
deltagit i beslut. Styrelsemöte skall hållas minst en gång per kvartal.

§6

Budget- och verksamhetsplan för det kommande året fastställs av årsmötet efter
presentation.
Årsmötet anger vid vilken ekonomisk eller annan avvikelse extra medlemsmöte
skall sammankallas, innan beslut fattas.

§7

Styrelsen äger rätt att disponera föreningens tillgångar inom den plan som årsmötet fastställt.
Firma tecknas av två styrelseledamöter i förening, varav en är kassör eller ordförande.

§8

Till årsmötet, vilket skall hållas senast i mars, kallas medlemmarna minst åtta
dagar före. Vid årsmötet skall förekomma:
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§9

Mötets öppnande
Val av mötesordförande (bör inte vara avgående ordförande)
Val av mötessekreterare
Val av justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet, justeringsmän är också rösträknare
Är mötet behörigen utlyst
Verksamhetsberättelse och rapporter
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för styrelsen
Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år
Val av två suppleanter till styrelsen
Val av två revisorer och två suppleanter
Val av valberedning
Budget och verksamhetsplan
Motioner och propositioner
Övriga ärenden
Mötets avslutande

Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår. Senast den 1 februari
skall föregående års räkenskaper vara revisorerna tillhanda. Revision skall vara
avslutad senast 15 februari. Kassören ansvarar för ekonomin fram till nästa
årsmöte.

§10 Motioner eller andra frågor av betydelse skall vara styrelsen tillhanda senast 15
februari.
§11 Ändring av föreningens stadgar kan endast ske av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§12 Föreningen kan endast upplösas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. För upplösning krävs två tredjedels majoritet vid röstning. Skulle upplösning
ske, skall det avslutande årsmötet besluta om till vilken ornitologisk verksamhet
som kvarvarande tillgångar ska gå.

