Stadgar för BioFoto Sverige

2013-03-16

§ 1 Mål och syfte
BioFoto Sverige är en fristående ideell förening för personer med intresse för naturfotografi.
Föreningens huvudsyfte är att värna naturfotografin.
Föreningen skall arbeta för att skapa nätverk på lokal, regional och riksnivå, där träffar för ett
utbyte av kunskap och erfarenheter kan ske.
Lokala avdelningar kan med styrelsens godkännande inrättas för att verka i enlighet med
föreningens syfte och mål.
För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina
medlemmar samt mottar bidrag och donationer
Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställts
vid föreningens möten.
BioFoto skall samverka med andra Biofotoföreningar utanför Sverige.

§ 2 Naturhänsyn
Varje enskild medlem i BioFoto Sverige har ett ansvar att naturens värden alltid kommer i första
hand. Vid all landskaps- och övrig naturfotografering skall medlem visa hänsyn och undvika att
orsaka störningar och skada i naturen. Det gäller särskilt de perioder när djur- och fågellivet är
känsligare än under övriga tider av året.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av alla naturfotointresserade som förbinder sig att följa dessa stadgar.
Föreningen är skyldig att föra register över sina medlemmar.
Till hedersmedlem kan på styrelsens framställan kallas en person som på ett förtjänstfullt sätt
verkat för föreningens bästa och därmed befrias från medlemsavgift. Hedersmedlem kan inte
ingå i styrelsen.
Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år
fastställs av årsmötet.
Rösträtt på årsmötet har varje medlem som fullgjort sina åligganden vad gäller inbetald
medlemsavgift.
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller
dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och efter föreningsmötets beslut skiljas från
medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag minst en vecka före det
möte där beslut om uteslutning ska behandlas.
Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaper och handlingar rörande
förvaltningen ska tillställas revisorerna minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska till
styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda
granskningen.
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§ 5 Föreningsmöten
Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten
hålls då styrelsen så anser det behövligt eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna kräver
det för att behandla ett och samma ärende.
Årsmötet, som är BioFoto Sveriges högsta beslutande organ, skall hållas före den 30 juni på
tidpunkt som styrelsen bestämmer. Av styrelsen utsedd lokalavdelning ansvarar för nödvändiga
praktiska arrangemang kring årsmötet.
Årsmötet annonseras på föreningens hemsida senast åtta (8) veckor före årsmötet.
Kallelse med dagordning, bokslut och verksamhetsberättelse samt inkomna motioner skall
skickas till medlemmarna senast tre (3) veckor före årsmötet.
Förslag till stadgeändring skall vara sekreteraren tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av årsmötet med 2/3 majoritet bland de
närvarande medlemmarna.
Motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.

Extra årsmöte.
Styrelsen äger rätt att inkalla ett extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/3 av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Framställan skall ske skriftligen eller e-post och innehålla
skälen för begäran.
Styrelsen skall inom 14 dagar från erhållen begäran utlysa extra årsmöte som sedan skall hållas
inom två månader efter begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall skickas till medlemmarna senast sju dagar före
mötet samt kungöras vid samma tid på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa
eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående
stycke och själva kalla till ett extra årsmöte.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 6 Årsmötesdagordning
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:














Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Val av:
2

Stadgar för BioFoto Sverige

o
o
o
o

2013-03-16

föreningens ordförande för en tid av 1 år
halva antalet (4) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
Medlem kan väcka frågor för diskussion på årsmötet. Några beslut i dessa frågor kan inte fattas
under årsmötet.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar och årsmötets beslut svara för föreningens
verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget,
så att årligen hälften av dem är i tur att ersätta.
BioFoto Sveriges styrelse är föreningens verkställande organ och skall beså av ordförande,
kassör, sekreterare, webbredaktör samt fem (5) ledamöter. Styrelsen skall bestå av nio (9)
ledamöter.

§ 8 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av två olika styrelsemedlemmar var och en för sig.

§ 9 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat
beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta
styrelsen härom.

§ 10 Valberedningen
Valberedningen består av sammankallande och två övrig ledamot valda av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid
utgår vid mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet
skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 11 Revisorer
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
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§ 12 Namn och logotype
Föreningens styrelse äger beslutanderätten till namnet BioFoto Sverige och dess logotype.
Användandet av namnet och logotype kräver styrelsens godkännande.

§ 13 Föreningens upphörande.
För att upplösa föreningen krävs beslut om detta på två av varandra oberoende årsmöten med
minst en månads mellanrum. Föreningen kan upplösas om 2/3 av medlemmarna så önskar. Ett
bokslut över föreningens tillgångar och skulder skall upprättas. Hur eventuella tillgångar skall
användas beslutas av årsmötet i samband med upplösningen.
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Historik
Datum

Händelse

2011-04-02

Stadgarna fastställdes vid föreningens bildande

2013-03-16

§ 5 Föreningsmöten, andra styckets datum ändrat från 1 april till 30 juni
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