
FÅGELFÖRENINGEN TÄRNAN,
NYKÖPING/OXELÖSUND

STADGAR

Antagna vid första ordinarie årsmöte 29 februari 1984.

§ 1.

Fågelföreningen  Tärnan,  Nyköping/Oxelösund  är  en  ideell
sammanslutning  som har  till  ändamål  att  främja  utforskandet  och
skyddet av fågelfaunan i Nyköping- och Oxelösundsstrakten, att hos
allmänheten väcka och öka intresset för fågelfaunan och fågelmiljöer
samt att skapa kontakt mellan medlemmarna.

§ 2.

Medlemskap i  föreningen erhålls  genom erläggande av årsavgift  i
enlighet med årsmötets beslut.

§ 3.

Årsmötet  är  föreningens  högsta  beslutande  organ.  Årsmötet  eller
extra årsmöte kan utlysas av:

1) Ordinarie årsmöte
2) Utlyst öppet föreningsmöte
3) Beslutmässig styrelse
4) Tio medlemmar som skriftligt så kräver till styrelsen
5) Fyra ledamöter i styrelsen
6) En revisor som så kräver

§ 4.

Föreningen administreras av styrelsen. Denna är beslutmässig om
samtliga ledamöter är kallade och minst hälften närvarande.

Styrelsen  består  av  minst  fem  ledamöter  och  ordförande.
Tillsättande av ordföranden och övriga styrelseledamöter sker utifrån
valberedningens förslag och beslut av årsmöte.

Styrelsen sammanträder vid minst fyra tillfällen varje år på kallelse av
ordföranden  och  vid  förfall  av  vice  ordföranden  eller  då  minst  tre
ledamöter så påkallar.

Beslut  äger  giltighet  med  majoritetens  godkännande  och  vid  lika
röstetal med ordförandens röst som utslagsgivande.
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§ 5.

Årsmötet äger rum före februari månads utgång. Kallelse skall vara
varje medlem tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§ 6.

Vid varje årsmöte skall förekomma:

1) Val av mötesordförande och sekreterare
2) Val av två justeringsmän
3) Fråga om mötets behöriga utlysande
4) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
5) Behandling av revisorernas verksamhetsberättelse
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7) Val av styrelse
8) Val av revisor och revisorssuppleant
9) Val av valberedning
10) Fastställande av medlemsavgift
11) Övriga frågor

§ 7.

Föreningens  firma  tecknas  av  ordförande  och  sekreterare
gemensamt.  Föreningens  verksamhet  och  räkenskaper  förs  per
kalenderår. Föreningens ekonomiska tillgångar äger kassör, utsedd
av  årsmötet,  ensam  rätt  att  förvalta  enligt  styrelsens  direktiv.
Föreningens  böcker  och  protokoll  skall  senast  14  dagar  före
årsmötet överlämnas till revisorerna.

§8.

Ändringar eller tillägg i dessa stadgar skall  för  att  äga giltighet  ha
antagits av årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 9.

Om föreningen upplöses avgör ett avslutande årsmöte hur befintliga
medel skall disponeras.


