STADGAR FÖR FÖRENINGEN SÖRMLANDSENTOMOLOGERNA
fastställda vid årsmöte den 15 mars 2008
§ 1. Föreningens uppgift och målsättning.
Föreningen är ett samverkansorgan för entomologer inom olika specialiteter, verksamma inom
Södermanland. Föreningen eftersträvar att genom sina medlemmars samlade kompetens utgöra en
resurs i entomologiska frågor till gagn för organisationer, myndigheter etc. Föreningen, som är
ansluten till riksorganisationen Sveriges entomologiska förening, har också till uppgift att bredda
intresset för entomologi genom att knyta kontakter med andra föreningar för naturintresserade samt
genom att anordna sammankomster, exkursioner och kurser. En viktig uppgift för föreningen är att
genomföra inventeringar i områden av intresse för naturvården.
§ 2. Medlemskap.
Medlem i föreningen är den som betalt årets medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek beslutas av
årsmötet. Den som inte betalt medlemsavgift under innevarande år anses ha utträtt ur föreningen per
den 31 december detta år.
§3. Uteslutning.
Medlem som motverkar föreningens syften kan av årsmötet uteslutas ur föreningen.
§ 4. Styrelse.
Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande samt ytterligare fyra till sex ledamöter, bland
vilka styrelsen själv utser funktionärer. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre personer är
närvarande.
§ 5. Räkenskaper.
Styrelsen skall föra räkenskaper som skall avslutas den 31 december årligen. Föregående års
räkenskaper skall hållas till revisorernas förfogande under februari månad. Revisorerna skall avge
revisionsberättelse.
§ 6. Årsmötet.
Årsmöte skall hållas årligen i mars månad. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen minst tre veckor i
förväg. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av justeringsmän för årsmötet.
3. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret.
4. Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Behandling av inkomna ärenden och motioner.
6. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
7. Beslut om årsavgiftens storlek samt utgifts- och inkomststat.
8. Val av ordförande samt ytterligare fyra till sex styrelseledamöter på ett år.
9. Val av två revisorer jämte en suppleant på 1 år.
10. Val av valberedning.
11. Beslut om representanter till Sveriges Entomologiska Förenings årsstämma.
§ 7. Ändring av stadgarna.
Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte, varvid ändringsförslaget skall ha bifogats
kallelsen. För beslut om ändring krävs 2/3 majoritet.
§ 8. Föreningens upplösning.
Beslut om upplösning av föreningen kan ske endast på årsmöte med 2/3 majoritet. Föreningens
tillgångar skall då tillfalla Sveriges entomologiska förening.

