
STADGAR 
för 

SÄLLSKAPET för NATURSKYDD 
I Kristinehamn. 

 
§ 1. 

Sällskapet för Naturskydd, Kristinehamn har till uppgift att främja naturens skydd och vård i 
Kristinehamn med omnejd, samt verka för att bland allmänheten väcka och underhålla kärleken till 
naturen. Föreningen är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och skall arbeta för dess 
syften. Kretsens geografiska verksamhetsområde är Kristinehamns kommun. 

 
§ 2. 

Föreningens angelägenheter leds av en styrelse, som består av sju ledamöter och två suppleanter. 
Ordföranden väljes årligen av föreningen på årsmötet. Resterande sex ledamöter samt suppleanterna 
väljes för två år. Valet sker på så sätt att tre ordinarie ledamöter och en suppleant väljes vid samma 
årsmöte och resterande tre ledamöter och suppleant väljes nästkommande år. Styrelsen själv utser 
vice ordförande, sekreterare och kassör. Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförbund skall beredas 
möjlighet att utse en av ledamöterna i styrelsen om lokalklubb av organisationen finns inom kretsens 
verksamhetsområde. 

 
§ 3. 

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

 
§ 4. 

För granskning av föreningens räkenskaper skall finnas två revisorer och en suppleant. 
 

§ 5. 
Årsmötet hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet sker med posten. På årsmötet skall 
förekomma:  

a) Val av ordförande vid mötet 
b) Styrelsens årsberättelse 
c) Revisorernas berättelse 
d) Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
e) Val av ordförande 
f) Val av övriga styrelseledamöter och två suppleanter 
g) Val av två revisorer och en suppleant 
h) Val av tre personer att fungera som valnämnd till nästkommande årsmöte 
i) Ärenden som av styrelsen föreläggs årsmötet 
j) Övriga ärenden 
 

§ 6. 
Den som så önskar har rätt att vara medlem i Sällskapet för Naturskydd utan att vara SNF-medlem. 

 
§ 7. 

För ändring av dessa stadgar fodras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
sammanträden. Samma gäller beträffande beslut om upplösning av föreningen. 

 
§ 8. 

Vid föreningens upplösning anslås eventuella överblivna medel till länsförbundet eller om sådant inte 
finns till Svenska Naturskyddsföreningen. 

 
                                                                              
                        
 
 

Dessa stadgar gäller fr.o.m. 1990-01-01. 
 


