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§ 1 

Namn Föreningens namn skall vara Katrineholm-Vingåkers Ornitologer. 

§ 2 

Ändamål Föreningen är en sammanslutning av för fågelfaunan intresserade personer 

och har till uppgift att sprida kunskap och förståelse för fågelfaunan och dess 

ekologiska betydelse samt att verka för bevarande av dess miljöer. Inom 

ramen för dessa syften bör föreningen samarbeta med likasinnade 

sammanslutningar. 

§ 3 

Säte Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Katrineholms kommun. 

§ 4 

Avgift Medlem skall till föreningen erlägga den årsavgift som fastställs på årsmötet. 

Ny medlem erhåller medlemskap efter erlagd årsavgift. Medlem som inte 

betalat avgift under innevarande år stryks ur medlemsförteckningen. Avgiften 

skall vara betald senast det datum styrelsen beslutar. 

 

§ 5 

Styrelsen Föreningens styrelse skall bestå av fem, sju eller nio ordinarie ledamöter som 

årligen väljs av årsmötet. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen 

väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är 

beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen kan vid behov adjungera 

medlemmar ur föreningen för tillfälliga uppdrag. 

 

§ 6 

Revision Revisorerna skall vara två och väljes av årsmötet för två år. Dock att 

mandattiden skall bestämmas så att en revisor avgår vid ordinarie årsmöte ena 

räkenskapsåret och en revisor vid ordinarie årsmöte påföljande år.  

 

§ 7 

Valberedning Valberedningen skall bestå av två ordinarie ledamöter jämte en suppleant. 

Ordinarie ledamöter väljes av årsmötet för en tid av två år, dock att 

mandattiden skall bestämmas så att en ledamot avgår vid ordinarie årsmöte 

ena räkenskapsåret och en ledamot vid ordinarie årsmöte påföljande år. 

Suppleant i valberedningen väljes av årsmötet för ett år. Sammankallande 

ledamot i valberedningen väljes av årsmötet. 

 

§ 8 

Verksamhet Föreningens löpande verksamhet handhas av styrelsen. 

 

§ 9 

Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. 

 

§ 10 

Årsmöte Ordinarie årsmöte hålls årligen senast i mars månad. Kallelse till årsmöte 

skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. 



§ 11 

Ärenden vid ordinarie årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 

1.  Val av ordförande för årsmötet. 

2.  Fastställande av röstlängd. 

3.  Val av sekreterare för årsmötet. 

4.  Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

5.  Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning. 

6.  Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret. 

7.  Revisorernas berättelse. 

8.  Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning. 

9.  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

10.  Beslut i anledning av klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

11.  Bestämmande av årsavgift till föreningen. 

12.  Val av ordförande i styrelsen. 

13.  Val av övriga styrelseledamöter. 

14.  Val av revisorer. 

15.  Val av ledamöter jämte suppleant till valberedningen. Val av sammankallande ledamot i 

valberedningen. 

16.  Ärenden som styrelsen eller enskild medlem hänskjutit till årsmötet. 

17.  Övriga ärenden. 

 

§ 12 

Ändring av stadgar 

 Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske på förslag av styrelsen eller 

enskild medlem. Förslag skall vara skriftligt och styrelsen tillhanda senast två 

månader före ordinarie årsmöte. För godkännande krävs att förslaget biträds 

av minst ¾ av vid ordinarie årsmöte närvarande medlemmar. 

 

§ 13 

Upplösning Upplöses föreningen skall dess tillgångar och övrigt material tillfalla 

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO). Klubben får dock ej upplösas 

så länge fem medlemmar önskar att den skall bestå. Beslut om klubbens 

upplösning måste fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. 


