Fågelföreningen i Norrköping (FiNk)
STADGAR 2019
Stagar antagna vid FiNk:s medlemsmöte den 7 februari (extra årsmöte) resp. ordinarie årsmöte den 17 mars
2019. Fågelföreningen i Norrköping (FiNk) grundades den 13 januari 1980.
§1

Namn, status och säte
Föreningens namn är Fågelföreningen i Norrköping, förkortat FiNk, och är en partipolitiskt och
religiöst obunden ideell förening. Föreningen har sitt säte i Norrköping.

§2

Ändamål och verksamhet
Fågelföreningen i Norrköping (FiNk) är en lokalförening inom Östergötlands Ornitologiska Förening
(ÖgOF) – regionalföreningen – som är ansluten till BirdLife Sverige, riksföreningen. Verksamhetsområdet utgörs av Norrköpings kommun med omnejd.
Föreningens ändamål är verka för att:
o främja och upprätthålla utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess miljö, liksom
naturen som helhet
o hos allmänheten väcka, sprida och underhålla intresset för fågellivet samt bidra till ett aktivt
friluftsliv
o hos medlemmar bidra till ett ökat ornitologiskt kunnande
Föreningen strävar mot ovan givna ändamål bland annat genom att:
o hålla möten, konferenser och kurser
o utöva upplysnings- och publiceringsverksamhet
o genomföra inventeringar och andra undersökningar
o bistå myndigheter, organisationer och enskilda i frågor/ärenden med ornitologisk och/eller
annan angelägen inriktning

§3

Regionalföreningen och riksföreningen
Regionalföreningens och riksföreningens styrelser har utsett FiNk till lokalförening, Föreningen
representerar regionalföreningen i den omfattning som regionalföreningens styrelse meddelat. FiNk
ska verka för regionalföreningens och riksföreningens syften.

§4

Medlemskap
Medlemskap i föreningen erhålls av fysisk eller juridisk person som betalar årsavgift. Familjemedlemskap kan erhållas av en person då någon av hans eller hennes familj är medlem i föreningen. Person
till och med 25 år är ungdomsmedlem, med erläggande av lägre avgift. Till hedersmedlem kan föreningen utse en person som på ett framstående sätt har främjat föreningens ändamål och verksamhet.
Upphörande Medlemskap upphör när medlem avlider, meddelar utträde eller trots påminnelse inte
betalar medlemsavgift.
Uteslutning Medlem som motarbetar eller uppenbarligen försvårar föreningens ändamål eller verksamhet kan uteslutas ur föreningen. Uteslutning beslutas av riksföreningens styrelse efter yrkande från
de lokala och regionala föreningarnas styrelser. Berörd medlem ska ges tillfälle att yttra sig innan
beslut fattas. Beslut om uteslutning ska protokollföras med motivering.

§5

Integrerat medlemskap
Medlem i FiNk är samtidigt medlem i regionalföreningen och riksföreningen. Till regional- och
riksföreningen fullt ansluten lokalförening ger medlemmarna detta integrerade medlemskap. I dessa
stadgar regleras anslutningen.

§6

Fasta organ
Föreningens fasta organ är årsmötet och styrelsen.

§7

Årsmöte
FiNk sammanträder till årsmöte före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet meddelas genom
FiNk:s tidskrift, program eller hemsida senast en månad före mötet. Endast de frågor som anges i
kallelsen kan tas upp till beslut. På årsmötet ska följande frågor förekomma:
a. val av ordförande, sekreterare och två justerare vid mötet
b. frågan om mötet har blivit utlyst i behörig ordning
c. årsredovisning
d. revisionsberättelse
e. fastställande av resultat- och balansräkning
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f.

frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det verksamhetsår som årsredovisningen
avser
g. val av ordförande på ett år
h. val av övriga styrelseledamöter på två år, varav ena hälften väljs ett år och den andra hälften
det följande året
i. fyllnadsval på ett år, när styrelseledamot som har valts på två år avgår under mandatperiodens första år
j. val av en till två revisorer och en till två ersättare på ett år
k. val av valberedning om minst två personer – varav en sammankallande – på ett år
l. fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
m. förslag som styrelsen förelägger årsmötet
n. motion med motivering från medlem – som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad
före årsmötet – med yttrande från styrelsen
o. övriga frågor
§8

Valberedning
Val av ordförande i föreningen, övriga styrelseledamöter – varav om möjligt en ungdomsledamot –
samt revisorer och revisorssuppleanter ska varje år förberedas av en valberedning som tillsätts av
årsmötet.

§9

Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av ordföranden och sex ledamöter – varav om
möjligt en är ungdomsledamot – som väljs på två år. Varje år väljs hälften av ledamöterna. Om ingen
ungdomsledamot har valts ska styrelsen ändå bestå av sex ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser programgrupp, redaktionskommitté och övriga
grupper efter behov. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst tre
ledamöter önskar det. Ordföranden kallar till sammanträde.

§ 11

Firmatecknare
Föreningens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.

§ 12

Revisorer
För att granska styrelsens arbete ska en till två revisorer med en till två ersättare väljas av årsmötet för
en tid av ett år. Revisorerna ska ha full insyn i styrelsens arbete och räkenskaper.

§ 13

Årsredovisning
Styrelsen ska varje år avge en årsredovisning över föreningens verksamhet. Räkenskaperna ska föras
och avslutas per kalenderår. Årsredovisningen ska överlämnas till revisorerna för granskning senast
tre veckor före årsmötet. Revisorerna ska överlämna sin berättelse till styrelsen senast en vecka före
årsmötet.

§ 14

Föreningsmöten
Föreningsmöten sammankallas enligt styrelsens beslut eller om minst en tredjedel av medlemmarna
kräver det, dock minst tre gånger på våren och två gånger på hösten.

§ 15

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår, vilka avser ordinarie medlem,
familjemedlem, ungdomsmedlem (25 år) samt ständigt medlemskap (hedersmedlem).

§ 16

Motioner
Motion från medlem med motivering ska lämnas till styrelsen senast en månad före årsmötet.
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

§ 17

Fastställande av stadgarna
Dessa stadgar ska fastställas av regionalföreningens och riksföreningens styrelser.

§ 18

Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden,
varav minst ett är ett årsmöte. För ändring fordras två tredjedels majoritet. En ändring ska fastställas
av regionalföreningens och riksföreningens styrelser för att bli giltig.

§ 19

Upplösande av föreningen
Beslut om upplösande av föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. För
sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet. Vid upplösande ska föreningens tillgångar och
material tillfalla regionalföreningen, i andra hand riksföreningen.
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