ÖRKELLJUNGABYGDENS NATUR
STADGAR
Stadgar antagna av styrelsen och föreläggs föreningens ordinarie årsmöte 2017-02-09.
§1
Örkelljungabygdens Natur är en ideell förening för människor i alla åldrar som har
intresse och engagemang för naturen och miljön i Örkelljunga kommun.
§2
Föreningen tillämpar drog- och jämställdhetspolicy enligt bilaga.
§3
Föreningens namn är Örkelljungabygdens Natur ‒ Krets av Naturskyddsföreningen.
Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Örkelljunga kommun.
§4
Varje medlem i Naturskyddsföreningen (NF), som är bosatt inom föreningens
verksamhetsområde, ingår i föreningen.
Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan förening. Sådan övergång
gäller från närmast följande årsskifte.
Anmälan om medlemskap görs till NF:s kansli.
§5
Lokal medlem får endast föreningens tidskrift.
Medlemsavgift för lokal medlem beslutas av årsmötet.
§6
Föreningen ska arbeta för NF:s syften och hos kommunala organ tillvara ta natur- och
miljövårdens intressen. Föreningen ska i sin verksamhet
- bevaka natur- och miljöskyddsfågor;
- bedriva upplysningsverksamhet bland annat genom utgivandet av en medlemstidning;
- väcka opinion i väsentliga natur- och miljövårdsfrågor;
- påverka företag, myndigheter och politiker;
- bedriva aktiv föreningsverksamhet, syftande till att skapa engagerade och aktiva
medlemmar;
- verka för saklig undervisning i natur- och miljövård såväl vid skolor som i det fria
folkbildningsarbetet;
- verka för skyddet och vården av värdefull natur genom markförvärv eller på annat sätt.
§7
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av de fysiska personer som
är medlemmar i föreningen.
Varje medlem har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.
Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.
Val ska ske med slutna sedlar, när någon närvarande medlem yrkar det.

§8
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse ska ske senast 14 dagar före
årsmöte på sätt som styrelsen beslutar. Tid och plats för årsmöte bestäms likaså av
styrelsen.
Extra årsmöte hålls när ordinarie årsmöte eller föreningens styrelse beslutar det. Även
revisorerna får påkalla extra årsmöte. Dessutom ska extra årsmöte hållas då minst en
tiondel av föreningens medlemmar – dock minst 10 – skriftligen yrkar därpå.
Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

val av ordförande och sekreterare vid årsmötet,
val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,
fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst,
styrelsens verksamhetsberättelse,
revisorernas berättelse,
fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning,
beslut om antalet styrelseledamöter,
val av ordförande i föreningen, tillika i styrelsen,
val av styrelseledamöter,
val av två revisorer och en revisorssuppleant,
val av valberedning,
beslut om årsavgift för lokala medlemmar,
ärenden som väckts genom motion,
ärenden som styrelsen förelägger årsmötet samt eventuella övriga ärenden.

§9
Styrelsen är föreningens beslutande organ då årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av
det antal ledamöter som årsmötet beslutar.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.
Val av styrelseledamöter gäller, där ej annat bestämmes, för ett år. Avgående ledamot kan
återväljas.
Styrelsen sammanträder minst 4 gånger årligen på kallelse av ordföranden, vid förfall av
vice ordföranden, eller då tre ledamöter påkallar det.
§ 10
Styrelsen företräds, om styrelsen ej annorlunda bestämmer, av ordföranden.
§ 11
Styrelsen ska föra räkenskaper, som vederbörligen avslutade för kalenderår tillsammans
med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande
januari för granskning.
Revisionsberättelse ska vara föreningens styrelse tillhanda senast den 20 februari.

Verksamhets och revisionsberättelserna ska före april månads utgång inges till
riksföreningens kansli.
§ 12
Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av ordinarie årsmöte med två
tredjedels majoritet.
Om ändringar på väsentliga punkter i föreningens stadgar har gjorts under året ska dessa
ändringar anmälas till riksföreningen senast i samband med att verksamhetsberättelsen
insänds.
§ 13
Föreningen kan upplösas genom beslut, som fattas med minst två tredjedels majoritet på
två med minst sex månaders mellanrum på varandra följande årsmöten, därav minst ett
ordinarie. Beslutet ska för att äga giltighet godkännas av riksföreningens styrelse.
Upplöses föreningen eller upphör dess verksamhet på annat sätt, tillfaller dess behållna
tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns, riksföreningen.
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