Stadgar för Organisationen Save The Baltic Salmon
Antagna 5 April 2013
§1. Föreingens namn
Organisationens namn är Save The Baltic/Salmon och skall ha sitt säte i Västerbottens län
§2 Ändamål och syfte.
Organisationen skall som huvudmål arbeta för the Baltic Salmons bästa oavsett vattendrag eller
land. Målet är vidare att arbeta för Östersjöns mångfald för en levande framtid
§3 Politik
Organisationen skall vara politiskt och religöst obunden.
§4 Organisation
Organisationen verksamhet utövas genom
-Årsmöte (Extra årsmöte §10)
-Styrelsen (Organisationens verkställande organ § 6)
-Minst 4 styrelsemöten och minst två medlemsmöte utöver Årsmöte under verksamhetsåret
§5 Medlemskap
Rätt till medlemskap äger var och en som stöder föreningens arbete.
Organisationer och andra sammanslutningar kan bli medlem efter ansökan och beslut av årsmöte
Medlem är den som har erlagt den av årsmötet beslutade medlemsavgiften
Styrelsen har rätt att utse hedersmedlemmar som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till organisationens
verksamhet.
§6 Röstning
Rösträtt i föreningen har alla medlemmar, rösträtten är personlig och kan ej överlåtas.
Organisation eller Sammanslutning har rätt att till årsmöte/medlemsmöte skicka ett ombud per
påbörjat 15 tal medlemmar. Ombud kan inte rösta som ensklid medlem.
Ordförande har utslags röst utom när lotten avgör
Vid person val där två eller flera kandidater ställs mot varandra skall sluten omröstning alltid
genomföras.

§7 Stryelsen.
Styrelsen är organisationens verkställande organ
Styrelsen skall ha minst 4 protokoll förda möten per år, extra styrelse möte skall hållas om
Ordföranden anser det nödvändigt eller när minst 3 ordinarie ledamöter kräver det skriftligt.
Styrelsen skall bestå av minst 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Och väljs för en
mandatperiod av 2 år.
Styrelsens sammansättning.
Ordföranden och Kassör väljs av årsmötet, udda år utses Ordförande och jämna år utses Kassör.
2 ordinare och en Suppleant väljs udda år och en ordinarie och en suppleant utses jämna år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande
Styrelsen utser inom sig Vice orförande och inom eller utom sig en sekreterare Vidare skall
styrelsen utse inom eller utom sig två st firmatecknare som enskilt eller varför sig får teckna firma.
Styrelsen skall tillsätta de kommiteer/arbetsgrupper som behövs och valberedningen skall alltid
tillfrågas innan ledamöter utses.
§8 Valberedning
Till valberedningen utses minst 3 ordinarie och en suppleant för en tid av 2 år.
De skall inom sig välja en sammankallande, valberedningen skall till årsmöte föreslå Ordf, Kassör,
styrelse ledamöter, Revisorer m.fl de skall också bistå styrelsen vid tillsättande av ledamöter till
olika kommitteer/arbetsgrupper.
§9. Revisorer
Revisorerna utses av årsmötet, väljs för 2 år, två ordinarie och en ersättare.
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och föreningens
räkenskaper samt framlägga sin revisionsberättelse till årsmötet.
§10 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast 15 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse och
dagordning till årsmöte skall skickas ut och offentliggöras på lämpligt sätt senast 30 dagar före
mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av 2 vice ordföranden för mötet (Ej nödvändigt antal valfritt kan vara bra om mötet blir långt)
4. Val av 2 sekreterare för mötet (Minst en skall väljas, fler kan vara bar om mötet blir långt)
5. Val av 2 justerare för mötet
6. Mötets behöriga utlysande
7. Godkännande av dagordning

8. Verksamhetsberättelsen
9. Revisorernas berättelse.
10. Styrelsens ansvarfrihet
11. Val av ordförande eller Kassör
12. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
13. Val av revisorer jämte suppleanter.
14. Val av erforderliga kommittéer.
15. Fastställande av medlemsavgifter
16. Styrelsens rapport.
17. Motioner och ärenden.
18.Övriga frågor
19. Mötets avslutande.
§11 Medlemsmöte
Medlemsmöte skall hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse och dagordning till
medlemsmöte skall skickas ut och offentliggöras på lämpligt sätt senast 10 dagar före mötet.
Vid medlemsmöte skall följande ärenden förekomma.
1. Mötets öppnande
2. Val av 2 justerare för mötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Godkännande av dagordning
5. Val av erforderliga kommittéer ( Om styrelsen anser det nödvändigt att tillsätta )
6. Styrelsens rapport.
7.Övriga frågor
8. Mötets avslutande.
§12 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller om mint 10 medlemmar begär det skriftligen. Begäran
om extra årsmöte skall åtföljas av anledning till varför extra årsmöte begärs. Kallelse till extra
årsmöte skall skickas ut minst 10 dagar för mötet och offentliggöras på lämpligt sätt. På extra
årsmöte får inga andra ärenden än de som är upptagna i kallelsen avhandlas.
§13 Räkenskaps- och Verksamhetsår
Räkenskapsår och verksamhetsår skall vara kallender år.
§14 Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmöte

§15 Uteslutning.
Medlem som uppsåtligen skadar organisationen eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser
eller uppträder så att organisationens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Frågan om
uteslutning får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss
bestämd tid yttra sig i ärendet.
§16 Stadgeändring.
Ändring av dessa stadgar skall beslutas av två påvarandra följande möten, varav ett årsmöte. För att
stadge änringen skall träda i kraft krävs att en 2/3 majoritet av avlagda röster beslutar därom
beslutar vid det första mötet och enkel majoritet på det andra.
§17 Upplösning
Vid upplösning av organisationen skall detta med 2/3 majoritet beslutas på två efter varandra
följande medlemsmöten och med minst 30 dagars mellanrum . Till dessa möten skall kallelser ske
genom annonsering i lokalpressen och personliga kallelser. Vid sista mötet beslutas om hur
organisationens eventuella tillgångar skall disponeras.

