Stadgar för Föreningen Norrbottens Flora
Stiftad den 14 oktober 1995

§1

Föreningens namn och verksamhetsområde

Föreningens namn är Föreningen Norrbottens Flora och dess verksamhetsområde är
landskapet Norrbotten.
§2

Föreningens ändamål

Föreningen vänder sig till alla botaniskt intresserade och har till uppgift att:
-

§3

Främja utbytet av erfarenheter och kunskaper mellan sina medlemmar.
Allmänt verka för ökat intresse och kunnande inom det botaniska området genom
kurser, föredrag, exkursioner, utgivande av medlemsskrift mm.
Stödja och aktivt delta i inventeringen av landskapets kärlväxter för att öka
kännedomen om landskapets botaniska värden och komplettera och förbättra
databasen över landskapets kärlväxter.
Verka för skydd och vård av hotade växter och växtmiljöer.
Medlemskap

Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften till föreningens postgirokonto.

§4

Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och minst 4 ledamöter,
dock till antal så att styrelsen består av ett udda antal personer. Två suppleanter ska finnas
för att ersätta ledamöter som är förhindrade att delta i möten. I den mån redaktören för
medlemsskriften inte är styrelseledamot, bör denne adjungeras till styrelsens möten.
Styrelsens ledamöter har, att med undantag av ordförande, rätt att mellan sig fördela övriga
funktioner.
§5
Styrelsen väljs av årsmötet och är, när årsmötet inte är samlat, föreningens
högsta beslutande organ.
§6
Val av ordförande sker varje år. Övriga ledamöter väljs för två år i sådan
ordning att varje år hälften av antalet styrelseplatser är öppna för val/omval. Utöver de
ordinarie styrelseledamöterna väljs varje år två suppleanter, vilka kallas till styrelsens
sammanträden.
§7
För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst hälften av antalet
ordinarie ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vid förfall av vice ordföranden eller om
tre ledamöter påkallar det.

§8

Det åligger styrelsen att:
-

Under gemensamt ansvar sköta föreningens förvaltning och ekonomi
Vid årsmötet avge verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Samt att senast fyra veckor före årsmötet överlämna årsredovisningen till
föreningens revisorer.

§9
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs årligen två
revisorer och en revisorssuppleant.
§10
Bland föreningens medlemmar utanför styrelsen skall varje år utses tre
medlemmar att utgöra valberedning. Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag
till besättning av samtliga de funktionärsposter för vilka val ska äga rum vid årsmötet.
Valberedningens tre ledamöter väljs så att de har en geografisk spridning över landskapet.
§11

Föreningens verksamhetsår är detsamma som kalenderår.

§12

Firmatecknare

Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig om inte styrelsen beslutar annat.
§13

Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och består av de fysiska personer som är
medlemmar i föreningen.
§14
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 medlem kräver det.
§15
Ordinarie årsmöte hålls före juli månads utgång. Tid och plats för årsmötet
bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmötet ska ske minst en månad i förväg.
§16
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter
Val av två revisorer och revisorsuppleant
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgift
Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet samt eventuella övriga ärenden och
motioner

§17
Förslag och motioner som ska behandlas på årsmötet ska skriftligt lämnas till
styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§18
Extra årsmöte hålls efter beslut av ordinarie årsmöte eller styrelsen eller på
revisorernas begäran.
§19

Stadgeändring

Föreningens stadgar kan efter beredning inom styrelsen ändras av årsmöte. För att
ändringsförslaget ska anses antaget ska minst två tredjedelar av de röstberättiga
årsmötesdeltagarna rösta för förslaget.
§20
För föreningens upplösning krävs beslut med två tredjedels majoritet vid två
på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Föreningens tillgångar ska vid en
eventuell upplösning tillfalla en verksamhet, vars syften överensstämmer med de som
föreningen verkar för.

De ursprungliga stadgarna är antagna vid föreningens årsmöte 1996-07-12.
Ändrad lydelse av paragraf 4 antogs på 2004 års årsmöte.
Ändrad lydelse av paragraf 2 antogs på 2015 års årsmöte.
Ändrad lydelse av paragraf 4 antogs på 2016 års årsmöte

