Stadgar för Steninge Natur- & Miljöförening
Reviderade vid årsmötet 2016-08-09.
§ 1. Steninge Natur- och Miljöförenings ändamål är att verka för natur och livsmiljön i Steninge med
omnejd. Föreningen skall försöka påverka ortens framtida utformning så att områdets särart
främjas. Föreningen är partipolitiskt obunden.
§ 2. Medlemskap kan erhållas av var och en som önskar stödja föreningens verksamhet och som
betalar medlemsavgift.
§ 3. Årsmöte hålls under juli eller första hälften av augusti. Årsmötet skall utlysas senast två veckor
före utsatt dag på föreningens hemsida www.steninge.info samt på för föreningen tillgängliga
anslagsplatser.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1 Fråga om mötets behöriga utlysande.
2 Val av ordförande för årsmötet.
3 Val av två justeringsmän.
4 Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret, vilket löper från den 1 juli- 30 juni.
5 Bokslut för senaste verksamhetsåret.
6 Revisionsberättelse.
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8 Val av styrelseordförande för en period av ett år.
9 Val av styrelse. Ledamöter väljs för en period av två år.
10 Val av två revisorer.
11 Val av valberedning, vilken skall bestå av två personer.
12 Fastställande av medlemsavgift.
13 Övriga ärenden som styrelsen eller årsmötet beslutar att ta upp till behandling.
§ 4. Årsmötet väljer en styrelse med lägst åtta och högst tolv ledamöter, bland vilka styrelsen själv
utser vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva
antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I ärenden av
brådskande natur äger styrelsens ordförande och sekreterare samt en styrelseledamot rätt att
företräda styrelsen och å dess vägnar fatta beslut. Sådant beslut skall dock anmälas vid styrelsens
nästa sammanträde.
§ 5. Fastställande av stadgar och stadgeändringar sker genom beslut av årsmötet och dessa träder i
kraft omedelbart.

§ 6. Upplösning av föreningen kan ske vid två på varandra följande ordinarie årsmöten, om två
tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna biträder sådant förslag.
§ 7. Om föreningen upplöses övergår alla tillgångar till Hallands Naturskyddsförening, varvid som
villkor skall gälla att medlen används för de syften som uttrycks i Steninge Natur - och Miljöförenings
stadgar § 1.

Övergångsbestämmelser: Verksamhetsåret 2016 förlängs till 30 juni 2017.

