
        Stadgar för Västra Frölunda Naturvårdsförening (VFNF),                                                                                      
antagna vid extra medlemsmöte  2011-09-14 och ordinarie Årsmöte 2012-03-28 
 

 
0 Föreningens namn, form  
Namn: Västra Frölunda Naturvårdsförening 
Form:   Ideell förening 
 
1 Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att inom Västra Frölunda arbeta 
för god natur, kultur och boendemiljö. 
 
2 Medlemskap och avgifter 
Medlem i föreningen kan den bli som är fysik person, stöder  
föreningens ändamål och erlägger medlemsavgift. Medlemsav-
giften fastställs av årsmötet. Medlem som motarbetar förening-
ens ändamål eller bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas.  
Uteslutning beslutas löpande under året och kräver ¾ majoritet. 
 
3 Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av lägst 5 till högst 9 ledamöter samt 2 till 4 
suppleanter som inträder i vald ordning. Årsmötet väljer ordfö-
rande och kassör samt övriga ledamöter och suppleanter. De 
valda ska vara medlemmar i föreningen. 
Styrelsen ska 
- konstituera sig själv utöver posterna som ordförande och  
kassör 
- under mandatperioden vara föreningens verkställande organ 
- sammanträda minst 8 gånger per år på kallelse av ordföranden 
och vara beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är när-
varande 
- fatta beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordfö-
randen utslagsröst 
- föra protokoll vid styrelsens sammanträden 
- gemensamt vara ansvarig för sin förvaltning, upprätta förslag 
till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
- besluta om firmatecknare  
- vid behov bilda särskilda arbetsgrupper och studiecirklar 
- svara för informationsspridning 
Ordföranden är föreningens officiella representant, leder styrel-
sens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. 
 

 
4 Årsmöte 
Årsmöte ska hållas senast i mars månad. Kallelse och föredragnings- 
lista till årsmötet ska vara utsänd till föreningens medlemmar senast 
14 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röst-
berättigade medlemmar som är närvarande. Röstberättigad är varje 
myndig enskild medlem eller familjemedlem. På årsmötet får beslut 
endast tas i ärenden som satts upp på den utsända föredragningslistan.  
Ordinarie årsmöte ska behandla följande ärenden: 
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare  
2. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare, att jämte ordförande 
justera protokollet. 
3. Fastställande av dagordning 
4. Fastställande av röstlängd  
5. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 
7. Revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning 
8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen 
9. Behandling av motioner från medlemmarna 
10. Behandling av förslag från styrelsen 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 
och medlemsavgift för nästkommande år. 
12. Val av styrelse 
a) Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en 
tid av två år. Ordföranden väljs växelvis med föreningens kassör. 
b) Val av föreningens kassör, för en tid av två år. Kassören väljs  
växelvis med föreningens ordförande.   
c) Val av övriga ledamöter till styrelsen, för en tid av två år. 
d) Val av suppleanter till styrelsen, för en tid av ett år. 
13. Val av två revisorer varav en sammankallande, jämte en revisors-
suppleant, för en tid av ett år.  
14. Val av två ledamöter till valberedningen, för en tid av ett år. 
15. Övriga frågor. 
 
5 Motioner och förslag  
Motion till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast den 31 december 
verksamhetsåret före årsmötet. De ska med styrelsens yttrande bifogas 
kallelsen till årsmötet. Förslag från styrelsen till årsmötet ska bifogas 
kallelsen till årsmötet. 
 

 
6 Valberedningen 
Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen l4 dagar före 
årsmötet och vara bilaga till föredragningslistan för årsmötet. 
 
7 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision 
Verksamhets- och räkenskapsåret är kalenderår. Revisorerna 
ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det 
gångna räkenskapsåret samt lämna revisionsberättelse till  
styrelsen senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. 
 
8 Extra medlemsmöte  
Extra medlemsmöte ska hållas när styrelsen, eller minst 1/10 
av föreningens röstberättigade medlemmar begär det skrift-
ligen. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen. Kallelse och  
föredragningslista ska vara utsänd senast 14 dagar före mötet. 
 
9 Beslut 
Beslut fattas med jarop, handuppräckning eller votering  
(öppen eller sluten). Vid votering fattas beslut genom enkel 
majoritet. Om lika röstetal uppstår vid öppen votering, som 
inte avser val, ska ordföranden ha utslagsröst. Vid lika röstetal 
vid val och vid sluten omröstning ska lotten avgöra. 
 
10 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan beslutas med minst 2/3 majoritet 
vid två på varandra följande medlemsmöten, med minst  
6 månaders mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte. 
 
10 Upplösning av föreningen 
Upplösning av föreningen kan beslutas med minst 2/3 majori-
tet vid två på varandra följande medlemsmöten, med minst  
6 månaders mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte. 
Vid föreningens upplösning ska dess samlingar och övriga till-
hörigheter överlämnas till den offentliga institution som ga-
ranterar att de används till och främjar föreningens ändamål. 
 

 


