STADGAR FÖR LULEÅ SVAMPKLUBB.
Antagna vid konstituerande årsmöte 6 maj 2014.
§1 Föreningens mål och mening.
Svampklubben är en ideell förening och dess verksamhet skall främja människors
svampintresse och sprida kunskap om svamp och dess användning genom olika aktiviteter,
som exkursioner, utställningar, föredrag, svamp som mat m.m.
§2 Som medlem av Luleå svampklubb räknas varje person som erlagt av föreningen fastställd
årsavgift vilken fastställs vid årsmötet..
§3 Styrelse
Styrelsen skall bestå av:
Minst fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter
Ordförande och suppleanter väljs för ett år.
Övriga ledamöter väljs för två år dock på sådant sätt att halva styrelsen väljs vartannat år.
Ordförande har utslagsröst, om förslag får lika många röster för som emot.
Revisor och revisorsuppleant väljs för ett år.
Styrelsen ska inom sig ha följande poster: ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsför då tre ledamöter är närvarande. Ordförande väljs direkt på årsmötet.
Övriga platser fördelas vid konstituerande möte. Firmatecknare är ordförande och kassör var
och en för sig.
§4 Styrelsens åliggande
Styrelsen åligger att inom ramen för föreningens målsättning:
- Kontinuerligt hålla föreningens medlemmar underrättade om sin verksamhet via
sociala medier/ hemsida.
- Bokföra föreningens ekonomi och inventarier
- Protokollföra alla sammanträden
- Förvara originalhandlingar på ett betryggande sätt

§5 Ekonomi och revision
Verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderår. Föreningens räkenskaper skall
vederbörligen vara avslutade senast 21 dagar före årsmötet och överlämnas till de vid
föregående årsmöte valda revisorerna. Dessa skall vid därpå följande årsmöte avge berättelse
över den verkställda granskningen av verksamheten.

§6 Årsmötet
Föreningen håller årsmöte senast den 31 mars varje år. Kallelse till årsmötet skall vara utsänt
till medlemmarna senast fyra veckor innan årsmötet. Varje medlem har en röst. Vid årsmötet
förekommer:
-

Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
Styrelsens och revisorernas berättelse och fråga om beviljande av ansvarsfrihet
Fastställande av medlemsavgiftens storlek för kommande år
Val av ordförande för ett år
Val av två ledamöter för två år växelvis
Val av två suppleanter för ett år
Val av revisor samt revisorssuppleant för ett år
Val av valberedning två personer varav en sammankallande, väljs för ett år
Medlem som vill motion till årsmötet skall skriftligen inkomma med frågan till
styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Detta för att frågan skall kunna behandlas i
styrelsen dessförinnan.

§7 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls, då styrelsen anser det påkallat eller då minst en tredjedel av
medlemmarna gjort skriftlig framställan därom.
§8 Föreningens upplösning – stadgeändring
Beslut om föreningens upplösning eller ändring av stadgarna kan endast fattas på årsmötet
och kräver biträde av minst hälften av de närvarande medlemmarna. Förslag härom skall vara
intaget i kallelsen till årsmötet. Vid föreningens upplösning tillfaller överblivna medel de
aktuella medlemmarna.

