
 
 
Stadgar  
 

Antagna den 21 mars 2013 vid ordinarie årsstämma 
 

§ 1 Namn 
Naturskyddsföreningen i Färs (NF i Färs) är en krets inom Naturskyddsföreningen i Skåne (NF 
Skåne) och Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). Kretsen är en ideell förening som är 
partipolitiskt och religiöst obunden. Kretsens verksamhetsområde är Sjöbo kommun. 
Kretsen ska arbeta för SNF:s syften och tillvarata natur- och miljöskyddsintressena inom 
sitt verksamhetsområde. 
 
§ 2 Medlem 
Medlem i NF i Färs är den som betalat årsavgift till SNF och som är bosatt inom kretsens 
verksamhetsområde, om ej önskemål om medlemskap i annan krets framförts till SNF. Medlem 
kan även vara bosatt utanför verksamhetsområdet. Medlem som ej betalat medlemsavgift enligt 
sista påminnelsen anses ha lämnat SNF och därmed NF i Färs. 
 
§ 3 Årsavgift 
Utöver årsavgift till SNF utgår ingen särskild medlemsavgift.  
 
§ 4 Verksamhet 
Kretsen ska i sin verksamhet 
•  bevaka natur- och miljöskyddsfrågor och på dessa områden bedriva 
   upplysningsverksamhet och väcka opinion samt påverka företag, myndigheter och 
   politiker till positiva åtgärder, 
•  stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse och ge dem möjligheter till vidgade 
   kunskaper. 
 
§ 5 Årsmöte 
Kretsens högsta beslutande organ är årsmötet. Tid och plats för kretsstämma/årsmöte bestäms av 
styrelsen. Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske 
med posten, i kretsens program eller med annons i ortens tidningar senast 30 dagar i 
förväg. Vid årsmötet har varje personligen närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal har 
årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Val ska ske med slutna sedlar 
om någon närvarande medlem begär det. 
 
§ 6 Ordinarie årsmöte 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 
• 1.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
• 2.   Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 



• 3.   Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
• 4.   Fastställande av röstlängd. 
• 5.   Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut. 
• 6.   Revisorernas berättelse. 
• 7.   Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 
• 8.   Beslut om antalet ordinarie ledamöter, minst 5, och suppleanter i styrelsen. 
• 9.   Val av ordförande i kretsen, tillika styrelsens ordförande. 
• 10. Val av övriga styrelseledamöter för en period om högst två år. 
• 11. Val av suppleanter i styrelsen. 
• 12. Val av två revisorer jämte suppleanter för dem. 
• 13. Val av valberedning. 
• 14. Förslag från medlemmar om sådana inkommit. 
• 15. Förslag från styrelsen om sådana föreligger. 
• 16. Övriga frågor som årsmötet önskar diskutera. 
 
Vill medlem väcka förslag till ordinarie årsmöte ska detta skriftligen lämnas till styrelsen 
senast den 1 februari. Förslag som lämnats senare kan bli föremål för diskussion men kan ej 
föranleda beslut. 
 
§ 7 Extra årsmöte 
Extra årsmöte ska hållas efter beslut av ordinarie årsmöte eller styrelsen eller om revisorerna 
begär det. Dessutom ska extra årsmöte hållas om minst en tiondel av kretsens medlemmar, 
dock minst 10, skriftligen yrkar det. 
Vid extra årsmöte ska förekomma: 
• 1.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
• 2.  Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 
• 3.  Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
• 4.  Fastställande av röstlängd. 
• 5.  Därutöver endast de ärenden som annonserats i kallelsen. 
 
§ 8 Fältbiologer 
Fältbiologerna i Sjöbo kommun har rätt att utse en ledamot till kretsens styrelse utöver de 
enligt § 6 valda. 
 
§ 9 Styrelse 
Kretsens löpande ärenden sköts av styrelsen. Styrelsen är kretsens beslutande organ, då 
årsmötet inte är samlat. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt 
eventuellt andra funktionärer. Styrelsen utser inom sig vem eller vilka som tecknar 
kretsens firma. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger årligen, antingen på kallelse 
av ordföranden (vid förfall vice ordföranden) eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen 
är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Styrelsen föreslår en valberedning till årsmötet. 
 
§ 10 Revision 
Kretsens räkenskaper ska föras per kalenderår. De ska överlämnas till revisorerna för 
granskning före utgången av januari nästföljande år. Revisionsberättelsen ska vara styrelsen 
tillhanda senast den 20 februari. 



 
§ 11 Ändring av stadgar 
Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av ordinarie årsmöte med minst 2/3 
majoritet. Ändringsförslaget ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast i samband med 
kallelsen till årsmötet. Ändringen ska anmälas till SNF. 
 
 
§ 12 Upplösning 
Kretsen kan upplösas genom beslut som fattas med minst 3/4 majoritet på vart och ett av 
två på varandra följande årsmöten som äger rum med minst sex månaders mellanrum. Minst 
ett av dessa ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid upplösning ska kretsens tillgångar tillfalla 
Naturskyddsföreningen i Skåne. 
 
§ 13 Övrigt 
Utöver dessa stadgar gäller för kretsen i tillämpliga delar SNF:s stadgar. 

 


