Stadgar för Fältbiologerna Stockholm – Uppland - Gotland
Med organisationsnummer 802007-5183

(senast uppdaterade efter beslut på ordinarie distriktsårsmöte 2018-10-13)

§ 1 Organisationen
mom 1 Föreningens juridiska namn är Fältbiologerna Stockholm – Uppland – Gotland
mom 2 Fältbologerna Stockholm – Uppland – Gotland är en sammanslutning av Fältbiologernas
lokalklubbar i Stockholm, Uppland och Gotland.
mom 3 Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotlands högsta beslutande organ är årsmötet och
därefter styrelsen.
mom 4 Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotland är partipolitiskt och religiöst obundet.
mom 5 Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotland är en ideell förening.
Hädanefter kommer Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotland i dessa stadgar refereras som
Distriktet.
§ 2 Organisationens syfte
mom 1 Distriktets syfte är att fullgöra rixföreningens syfte genom att
- Stödja, stärka och aktivera klubbarna
- Stimulera kontakten mellan klubbarna
- Arbeta för startandet av nya klubbar
§ 3 Organisationens medlemmar
mom 1 Medlem i distrikt är varje klubb inom distriktets verksamhetsområde
mom 2 Distriktet får inte uppta medlemsavgift.
§ 4 Organisationens redovisningsår
mom 1 Distriktets verksamhetsår är mellan 1 september och 31 augusti.
mom 2 Verksamhetsberättelsen omfattar det gångna verksamhetsåret.
mom 3 Distriktets bokföringsår följer verksamhetsåret.
mom 4 Distriktets bokföring skall överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före årsmötet.
§ 5 Distriktets årsmöte
mom 1 Årsmötet skall hållas under oktober månad
mom 2 Kallelse till årsmöte skall kungöras distriktets medlemmar samt rixstyrelsen senast trettio

dagar innan utsatt mötesdatum.
mom 3 Alla Fältbiologernas medlemmar inom distriktet har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
på årsmötet.
mom 4 Alla Fältbiologernas medlemmar inom distriktet har en individuell röst på årsmötet.
mom 5 Propositionerna till årsmötet ska finnas tillgängliga för Fältbiologernas medlemmar inom
distriktet minst två (2) veckor innan årsmötet ska hållas.
mom 6 Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen minst två (2) veckor före årsmötet.
mom 7 Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för Fältbiologernas medlemmar inom
distriktet minst en (1) vecka före årsmötet
mom 8 På årsmötet måste minst följande punkter behandlas:
– Mötets öppnade
– Val av mötesordförande, mötessekretare, mötesjusterare och rösträknare
– Fastställande av röstlängd
– Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
– Godkännande av dagordningen
– Redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut
– Behandling av propositioner
– Behandling av motioner
– Revisorsberättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
– Val av ordförande
– Val av styrelsens övriga poster
– Val av revisorer
– Val av valberedning
– Övriga frågor
– Mötets avslutande
mom 9 Årsmötet ska protokollföras.
mom 10 På styrelsens, revisorernas eller en majoritet av Fältbiologernas medlemmar inom
distriktet begäran kan ett extra årsmöte kallas. Det extra årsmötet ska kallas till tio dagar
innan utsatt mötesdatum.
§6 Omröstning
mom 1 Om inte annat skrivits i stadgan gäller enkel majoritet vid omröstning.
mom 2 Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det.
mom 3 Vid personval gäller att:
- om flera personer fått lika många röster ska man genomföra en skiljeomröstning
mellan dem

- vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta
§7 Styrelse
mom 1 Styrelsen är ansvarig för förvaltandet av Distriktet under ett verksamhetsår
mom 2 Styrelsens syfte är att
- verka efter den verksamhetsplan som årsmötet beslutar om
- tillvarata sina medlemmars intressen
- sköta den löpande verksamheten i Distriktet
mom 3 Styrelsen skall kontinuerligt hålla distriktets klubbar och riksstyrelsen underrättade om sin
verksamhet
mom 4 bokföra distriktets ekonomi
mom 5 Styrelsen väljs av Årsmötet.
mom 6 Styrelsen består av minst 7 och högst 9 personer samt de suppleanter som årsmötet väljer
mom 7 Styrelsen ska till årsmötet lägga fram en verksamhetsberättelse och en ekonomisk
berättelse där de redogör för året som gått.
mom 8 Rätt att ställa upp i val till Styrelsen tillfaller de som är medlemmar i någon av distriktets
klubbar och
mom 9 I Styrelsen skall ingå ordförande, sekreterare samt kassör.
§8 Valberedning
mom 1 Valberedningen väljs av årsmötet.
mom 2 Valberedningen ska bestå av minst en (1) och högst fem (5) personer.
mom 3 Valberedningens ledamöter får ej inneha annat förtroendeuppdrag inom Distriktet.
mom 4 Valberedningen har till uppgift att lägga fram underlag till årsmötet inför val av styrelse,
revisorer och ny valberedning för Distriktet.
§9 Revision
mom 1 Revisorer väljs av Årsmötet till en period av ett år.
mom 2 Revisorerna ska vara minst två (2) och högst fyra (4) till antalet.
mom 3 Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Distriktet utövar.
mom 4 Revisorernas har till uppgift att:
- ha insyn i Distriktets räkenskaper, verksamhet och bokslut
- avlämna en revisionsberättelse senast fem dagar före Årsmötets öppnande

mom 5 I sin revisionsberättelse ska revisorerna:
- beskriva hur revisionen gått till
- i de eventuella fall då Styrelsens beslut inte överensstämmer med Årsmötets beslut
eller Distriktets stadgar, påvisa det för Årsmötet
- i de eventuella fall då Distriktet grovt missköts i annat avseende,
påvisa det för Årsmötet
- uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet
mom 6 Revisorerna skall vara myndiga
§10 Styrelsemöten
mom 1 Alla styrelsemöten skall protokollföras.
mom 2 Distriktets samtliga protokoll skall arkiveras och ligga till grund för Distriktets
verksamhetsberättelse vid verksamhetsårets slut.
mom 3 Alla beslut tas, med enkel majoritet av de närvarande styrelsemedlemmarna.
mom 4 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande
mom 5 Alla Fältbiologernas medlemmar inom distriktet har närvaro- och yttranderätt på
styrelsemöten
§11 Tecknande av firma
mom 1 Styrelsen äger rätt att utse person att teckna Distriktets firma.
§12 Upplösning
mom 1 Förslag om distriktets upplösning kan endast framläggas vid årsmöte efter samråd med
rixstyrelsen. Om distriktet upplöses, skall alla dess tillgångar tillfalla rixföreningen och rätten att
teckna firman skall tillfalla riksföreningens firmatecknare.
mom 2 Upplösning kan endast ske med kvalificerad majoritet vid omröstning.
§13 Ändring av stadgarna
mom 1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med
minst tre månaders mellanrum och att ändring meddelas rixstyrelsen.
mom 2 Ändringar i stadgarna börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat om inte årsmötet
beslutar annat.

