STADGAR
Stadgar för ideella föreningen SkyddaMiljön.nu antagna vid årsmöte den
2012-03-30.
§1 Namn
Föreningens namn är SkyddaMiljön.nu
§2 Säte
Föreningen har sitt säte i Robertsfors kommun.
miljo@skyddamiljön.nu
www.skyddamiljön.nu

§3 Syfte och ändamål
Föreningen har som syfte och ändamål:
1. Att verka för att stoppa projektering, etablering, drift och
utbyggnad av tillståndspliktiga vindkraftmaskiner eller andra
anläggningar som utgör risk för miljön i Sverige.
2. Att hjälpa och assistera med expertis och rådgivning för att uppnå
punkt 1.
3. Att vara företrädare hos förvaltningar, myndigheter, institutioner
och övriga relevanta organ.
4. Att agera som remissinstans hos myndigheter i frågeställningar som
direkt och indirekt är hänförbara till punkt 1.
5. Att delge löpande information rörande frågorna i punkt 1 via
hemsidan SkyddaMiljön.nu och dess epostlista.
6. Att vara en religiöst och partipolitiskt obunden förening.
§ 4 Årsmöte och styrelse
Årsmötet är föreningens högsta organ. Årsmötet utser styrelse, revisor
och valberedning. Medlemmar äger rätt att delta på årsmöte. Motioner
och propositioner skall komma styrelsen tillhanda i god tid innan årsmöte.
Styrelsen består av minst två ledamöter, varav en ordförande.
Årsmöte hålls innan mars månads utgång. Kallelse och dagordning publiceras via epost.
Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. Verksamhets- och revisionsberättelse skall redovisas på årsmöte.
Föreningens stadgar kan ändras endast på årsmöte.
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Röstning kan ske genom ombud.
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§ 5 Medlemskap och medlemsavgiftens användning
Medlemskap välkomnas i föreningen av fysisk och juridisk person som
stöder organisationens stadgar. Anonymitet medges.
Medlemskap ansöker man om på föreningens hemsida eller skriftligt till
styrelsen. Styrelsen förbehåller sig fri prövningsrätt. Registrering sker
av styrelsen efter att medlemsavgiften betalats till föreningens konto.
Föreningens medel skall användas enligt § 3.

miljo@skyddamiljön.nu
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Föreningen redovisar löpande på hemsidan hur medlen används samt
åtgärders resultat.
Utträde sker med skriftlig begäran till styrelsen. Erlagda medlemsavgifter återbetalas ej.
Om medlem aktivt motarbetar föreningens syften och ändamål kan
medlem uteslutas. Detta avgörs av styrelsen.
§ 6 Extra årsmöte
Vid behov kan styrelsen kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna med
angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får de som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översändes senast sju dagar innan mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i
lämpligt media. Vid extra årsmöte får endast ett, i dagordningen upptaget ärende, avgöras.
§ 7 Ärende på årsmöte
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras i angiven
ordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10.Behandling av motioner och propositioner
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11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande
verksamhetsår.
12. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande
verksamhetsår.
13. Val av;
a. ordförande för en tid av ett år
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
andra hälften på ett år
c. en suppleant i styrelsen för en tid av ett år
d. en revisor jämte suppleant, båda utanför styrelsen, för en tid
av ett år
e. två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
14. Övriga frågor
§ 8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen, verkar för
uppfyllelse av dessa stadgars syften och ändamål och behandlar dess
angelägenheter, samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars
handledning icke regleras av dessa stadgar.
Det åligger styrelsen;
att verka för organisationens syfte och ändamål
att verkställa de på föreningsmöten fattade besluten
att förvalta föreningens ekonomi och bokföring
att upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
att utse firmatecknare som är två styrelseledamöter, varav en är kassör,
i förening, och båda skall vara myndiga svenska medborgare
att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar
§10 Upplösning av föreningen
Årsmötet kan besluta om upplösning av föreningen med 3/4 majoritet.
Innestående medel överlåts då till Medborgarrättsrörelsen.
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