
 
 

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Härnösand 
Antagna vid ordinarie kretsstämma 2007-02-26  

i och med dessa stadgar upphör alla stadgar av äldre datum att gälla 
 
 
§ 1 Föreningens firma och säte 
Föreningens firma (namn) är Naturskyddsföreningen i Härnösand, nedan kallad kretsen. 
Kretsens säte är i Härnösands kommun. 
 
§ 2 Syfte och verksamhet 
Kretsen är en lokalkrets tillhörande riksorganisationen Svenska Naturskyddsföreningen, 
nedan kallad riksorganisationen.  
Kretsen är, liksom riksorganisationen, en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening 
för naturskydd och miljövård. 
Kretsen ska arbeta för riksorganisationens syften, främst inom Härnösands kommun.  
Kretsen ska handha sina egna angelägenheter, anta sina egna stadgar och svara för sin egen 
ekonomi.  
Kretsens stadgar ska vara i samklang med riksorganisationens stadgar.  
 
§ 3 Medlemmar 
För att bli medlem i riksorganisationen betalas medlemsavgift. 
Medlemmar i en krets är de av riksorganisationens medlemmar som är bosatta inom kretsens 
verksamhetsområde. Juridiska personer som är medlemmar i riksorganisationen tillhör den 
krets inom vars verksamhetsområde de har sitt säte. 
Enskild medlem (fysisk person) har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets och sådan 
övergång gäller från närmast följande årsskifte.  
Riksorganisationen har fullbetalande medlemmar, familjemedlemmar och medlemmar som 
blivit ständiga medlemmar. Familjemedlem ska tillhöra fullbetalande medlems familj, vara 
skriven på samma adress och erlägger reducerad avgift. Riksstämman (vilket är 
riksorganisationens högsta beslutande organ) kan, efter förslag från riksorganisationens 
styrelse, till hedersmedlem utse person som på synnerligen verksamt sätt främjat föreningens 
syften. 
 
§ 4 Avgifter 
Årsavgift för medlemskap fastställs av riksstämma (vilket är riksorganisationens högsta 
beslutande organ).  
Kretsen kan inte utan godkännande av riksorganisationens styrelse uppta särskilda 
medlemsavgifter av sina medlemmar.  
Kretsen har dock rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, t ex prenumeration på 
kretstidskrift, men den är inte obligatorisk. Önskar medlem inte betala den avgiften kan 
medlemmen avstå från det utan att det påverkar medlemmens rätt att delta i kretsens övriga 
verksamhet.  
Riksorganisationens styrelse beslutar i vilken omfattning medlemsavgiften ska återbäras till 
kretsen. 



§ 5 Uteslutning och utträde 
Medlem som vid årets slut inte betalat årsavgiften anses ha lämnat riksorganisationen och 
kretsen. 
Riksorganisationens styrelse får besluta att medlem som motarbetar eller uppenbart försvårar 
föreningens arbete ska uteslutas. 
 
§ 6 Kretsstämma 
Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman. Kretsstämman består av de fysiska 
personer som är medlemmar i kretsen, är närvarande vid stämman samt kan uppvisa giltig 
identitetshandling.  
Närvarande medlem på stämman får inte delta i beslut i ärende som rör personen själv eller 
närstående. Närvarande medlem ska vid deltagande i behandling av ärende anmäla 
förhållanden som kan innebära jäv. Mötesordförande avgör om jäv föreligger.  
 
§ 7 Tidpunkt för kretsstämman 
Ordinarie kretsstämma ska hållas varje år före mars månads utgång.  
 
§ 8 Kallelse  
Tid och plats för stämma ska meddelas medlemmarna senast 30 dagar i förväg och på sätt 
styrelsen finner lämpligt. 
 
§9 Rösträtt 
Varje fysisk person som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av 
personligen närvarande medlem. 
 
 
§ 10 Dagordning vid kretsstämman 
Vid ordinarie kretsstämma ska förekomma:  
 

1. fråga om stämman blivit behörigen utlyst  
2. val av ordförande för kretsstämman 
3. val av sekreterare för stämman  
4. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet  
5. styrelsens verksamhetsberättelse inklusive kassaredogörelse 
6. revisorernas berättelse  
7. fastställande av resultat- och balansräkningar  
8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning  
9. fastställande av verksamhetsplan  
10. beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa  
11. val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen  
12. val av övriga styrelseledamöter  
13. eventuella fyllnadsval  
14. val av två revisorer och två revisorssuppleanter  
15. val av valberedning  
16. ärenden som styrelsen förelägger stämman (proposition) 
17. ärenden som väckts genom motion  
18. stämmans avslutande 

 



§ 11 Extrastämma  
Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller kretsens styrelse så beslutar. Extrastämma 
ska också hållas när minst en tiondel av medlemmarna, eller föreningens revisorer, skriftligen 
påkallar extrastämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som 
angivits i kallelsen. Kallelse till extrastämma sker på samma sätt som kallelse till ordinarie 
kretsstämma (se §8). 
 
§ 12 Valbarhet  
Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen. 
 
§ 13 Styrelsen 
Styrelsen är kretsens beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen består av minst 
fem ledamöter varav en ordförande.  
Fältbiologerna ska därutöver beredas möjlighet att utse en ledamot i kretsstyrelsen om de är 
organiserade inom kretsens verksamhetsområde. 
Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
 
Styrelsemedlemmarnas olika poster (bortsett från ordförande, se § 10) beslutas på ett möte för 
konstituering av styrelsen, som hålls snarast efter kretsstämman. Vid detta möte ska 
förekomma: 
 
1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare 
4. Konstituering av styrelsen 

a)  Val av vice ordförande 
b)  Val av sekreterare 
c) Val av kassör 
d) Val av firmatecknare 
e)  Övriga poster 

5. Övriga frågor 
6. Mötet avslutas  
 
 
§ 14 Firmateckning 
Kretsens firma tecknas i den ordning kretsstyrelsen beslutar (se § 13, konstituering av 
kretsstyrelse), förslagsvis kretsens ordförande och kretsens kassör var för sig.  
 
§ 15 Motion och proposition 
Motion är: 
Motion är ett förslag som lämnas in till styrelsen för beslut på kretsstämman. Motionsrätt har 
enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen. Motion ska inges 
skriftligen till kretsstyrelsen 15 dagar före kretsstämman. Förslag som kommit in för sent kan 
bli föremål för överläggning på stämman om de ska tas upp eller inte. 
Proposition är: ärenden som styrelsen förelägger kretsstämman. 
Motion och proposition ska offentliggöras 14 dagar innan kretsstämman på hemsidan, via 
utskick eller på sådant sätt som styrelsen finner lämpligt.  
 



§ 16 Verksamhetsår och räkenskaper 
Kretsens verksamhetsår är kalenderår.  
Kretsstyrelsen ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, 
tillsammans med styrelsemötesprotokollen för det gångna året, ska överlämnas till revisorerna 
minst 30 dagar innan årsmötet för granskning.  
Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed. 
 
§ 17 Verksamhetsberättelse  
Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång 
sändas till riksföreningens kansli. 
 
§ 18 Stadgeändringar 
För ändring av kretsens stadgar krävs 2/3 majoritet av kretsstämman.  
Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion 
från fysisk medlem (se §15).   
När kretsens stadgar har ändrats, ska ändringarna meddelas till riksorganisationen senast i 
samband med insändande av verksamhetsberättelsen. 
 
§ 19 Upplösning 
Kretsen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande kretsstämmor med minst sex 
månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas 
med minst 3/4 majoritet. En krets kan vid behov även upplösas av riksstyrelsen efter bifall 
från länsförbundet om sådant finns.  
Upplöses krets tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns, 
riksorganisationen. 
 
§ 20 Riksorganisationens stadgar 
Utöver dessa stadgar gäller riksorganisationens stadgar i tillämpliga delar för kretsen. Skulle 
kretsens och riksorganisationens stadgar vara oförenliga på någon punkt äger 
riksorganisationens stadgar alltid företräde. 


