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STÄ[)GAR-

1-§

Natr-rrsl<y<lrlsföreningen i TomeIilla är Natr-1y5ftydds-
föreningens 1oka1a kreLs i Tomeli11a kommun.

Kretsen ska inom sitt verksanhetsonrrårle arbeta för
l.Iatr.lvsfuyddsf öreningens syf ten samt- i första hand
hos komm.r-inala orgän Li.l.lvarata natr-rr- och mil jö-
vårdens intressen.

Kret.sen handhar sina egna angelägenheter och ,svarar
f ör'sina ekonomiska åt;lganclen,

Kr:mmentar:
Kretsens verksamhet-sr-rmråcl-e ska norrnalt utgöras av
en konmr-ln. Riksf öreningens stlrrelse kan rlock medge
att verksamhet-sområdet bestärns på annat sätt, om
skä1 för detta föreligger.

2§

Kretsen ska i sin verl<sa-mhet

- bedriva akt.iv nai.r.rr:vård;

heval<a natr-tr- c){::h rni l- j ösi<ycicls f rågor ;

hredr iva r-tpplysningsverJ",s ariltie t ;

vä(ri"ia opinion i väselltliga natr-tr- ()(rh
Iniliövårdsf råc-Ior:
-.-_*i,

påverka företagr rrryndigheter f i:änlst
kornmr-lna1a orcran och poljtiker;

heCriva ai<t iv förenirlgsverJ{samhet ;

verJ<a för sa](l-ig f-ind"firvisning i natrn.*'
ach miljövårri såvä1 virl sl<olor som i
c-let fri ia fo1](bj-l dni.nESar:hcit rlt .

verksaflrhet

7

Kretsen,s verksarnhet" ska
natlrr- och miljöintresse
Vi clcxade krtnskalrer,;,-...----1.-

s 1:. imr-rl er a- iited 1 emrnarnas
och ge mojlighet tj11



Föreningen ska
sati,:n*::, soiri
vårii.

Tf . I':[eiiJei"iimar. avcrifteå

Ivlerll emmar

söka .$ &rfiarhe t e
har intri]§se for

iiltlq] at:dl:a crgani-
riäti-rr- och lniljö-

3§

I{aLttrskyrldsföreningen i Tr:me1i11a är en partip6li-tiskl: och religiöst obun<1en irleell f ör r:ning.
A11a som är merllemmar i Natr-rrskyclcl.sf ör.eningen ochbc,r (e11er halr sit"t säte ) inom kretsens verksarn-
het-sområrlr,: ingår som mr:d1e.fllrnar i i<retsen.

*."n

å
Enskil,t merllem i ltraturskyc'ld,sförerlingen
sjä1v välja att ti. llhöra arlnan 1<rets än

har rätt att

/^

är h,>satf (e1te:: har: .sitt säte). Äjlnäl_an
«1en rlär ha.n

om s åcl ant' o{'V*l:CIa öv*r*
f t*.

i,v*r:gång gö
gången gä11er från rlal:mast följancl-e årssI;i

Ävgi f t er

4§

LItöver årsavgif ten ti 11 Natr-rrskycldsför:eningen utgåringen särskilrl merllemsavgif t tif f kretsen.
Medlen som vid årets r-rtgång inte betarat avgif tentil1 NaLt-lrs]<y<lrlsf ör*ni-ngen änses ha 1äinnat- kretsen.
Kornmt-=nt'ar:
Kret_s har rätt att: r.rppta annan avgift än inedlernsav_gif t. så<ian avgif t kan E{v,se pren,-rmeration på krets-tidskrif t- ' tlndr:r1åtenhet att bet:a1a annan avgif t änmedremsavgift får int.e beröva medremmen möjtighet

a 
att delt,a i kret,sens verksamhet,

TII. Kretsstämma

5§
Krets,st-ämma Kretsens högsta be-sf r-196-nrle organ är kretsstämman,

som hestår c-lv d€ fysiska personer som åi medlemmari kretsen.

vid kretsstämlna h;rr varje personligen närvaranrfe
medlem en rö.st. vid lika röstetal har stämmans orrl-förande utslag.sröst, r.lt.onr vid va1. då lotten avgör,val ska ske med srr.rtna secllar när någ.n närvaraide
medl-em yrkar därpå.
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6§

Ordinarie stämma ska trål1as f öre mars nrånacl-s ut--
gång, Extra stänma hål.ls nåir r:rdinarie stämma e1ler
kr*t.s*ns styrelse beslr-rt-.arr rlet", Också revisore rnä
f år påkalla extra stämna. Dessrrtom si,:a r;{tra stämma
hål1as då minst en tlonriel av kretsens medlemmar
docl< minst 10 - skrif tliSe.n yrkar därpå,

Tid och p1-ats fö:: stämma hestäns av styrelsen.
Kallelse till stämma ska ske sånast 1,4 rlagar i f ör-
väg.

Vid ordinari-e stänma ska förekomma:

a) va1 av c,rrlf orande or:h sekreterare vid stämman
k,) vaI av två justeringsm,än att jämt"e mötesc,rrl-

föranrlen jr-rstera protol.:o11 et
c) fråga om sLämman Lrlivit hehörigein r-rtlyst
d) styrelsells varksamht:tsberätteI.se
e ) revisorernas herätt.e1se
f ) f råga ()n) ansvarsf rihet f ör f öregående års f ör-

val tnj-ng
S) i:es1nt om antalet styrelseledamöter
h) va1 av orriföratt,l*l i I;::etsen, til.lika i

styre1sen
i) va1 av övriga styrelselerlainöter
k) val av två revj-sorer och.revisor.ssl-lpple;rnter
1) va1 av valbererlni ng
nl) ärenclen son vä<:kts gellom rnc;1:.ir:n
n) ären.len som styrelsen f örel.ägger: stämman

samt eventr-re11a övriga ärenden.

Vi11 medlen r:nderstä11a ordina.rie st"ämma förs1ag,
ska rleLta inges skriftligen r:i11 styrelsen före den
15 fehr-r-rar:. Förs1ag sorrr avser änd-ring av kretsens
st adgar siia inges f öre rlen L5 j anr-trrr:. . FörsIag , som
inkc,mner f ör sent, kari hIi f örem.å1 f ör överläggning
men kan inie f öran1e<la l:es1r-it.

Vid ext-ra stärnma får int-e faLtas Sqslr_rt i andra
ärenden än rle, f or vill<a stämman L,livit ntlirst '

TV - Stvre] se - räkensikaner

7§

stvrel se Styrelsen är, då stämman inte år samlacl, kret.sens
beslutanrlc organ. Styrelsen i:estår av det urlrla an-
ta1 ledamöter som st.ämnian Lre.slr-rtar. Styrelsen r-rtser
inom sig vicr: orcl-föranrLe, sekreter:are och kassör
saml eventr.rel.la övriga fr-rnktionärer.
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Fältbiologerna ska l-rerr:das mäjlighet att r-rtse en av
leriamöterna i st1,::elserr, om 1t:l<a1kir-ri>h av.- organisa-
tronen f inns i-nom kretsens verksam.hetsområ,1e.

Val av .styrelselerlamöter gä1.1er, r1är e j arrnaL kre-
stäms, för ett år. Avgående ledamot kan åt-erväIjas.

OR

Styrelsen sammantr:ä<J*r rninst f yra gånger årligen på
ka11e1se av ordförrrnr:len, e11.,r vid förfa11 av vice
c,rdförandc:n, t-. l. l.er riå tre ledamöter: påkallar riet,
Styr*1sen är h-res1r-ris.f ör on minst halva ant,alet 1e-
damöter: är närvara-ndi.:. Vid f.ika rostetal hai: orrL-
f öranc.lr:n rt Ls l acrsrös t .

9§

Firmatec-:kning LolialkreLsens firn;i t-.er--'irrias av orrlförariclen ocii
kassö::en var för si.J, orn j.nt:e st,yrelsen L:estämmer
annorlr-trrria,

10 §

Räkenskaper Styrelsen sJ<a f öra räJiensl<aper, som veder:börligen
avslr-itarle f öi-- J.iil L,:-irrlt.,I'år: t j. l l.sarnrnärjrf rre.rll- ..zerk-
samhetsberätt.else över1ämnasti11 revisorerna före
r-1t-:gången av nästfiil.j;inde janr,rar:i för gransl:ning.

Revisionsberätte"'l sen s]<a vara kretsrlr-rs stvrelse
tillhancia senast clen 20 febr:r-rari.

Verksamhe{:s- oc}r revisionsberättelserna ska före
april månads utgång inges ti11 riksföreningens
kansli,

V. St-adqreän<]rinq, r-lnpIösninq m.m.

t-i_ §

Än<1ring av Ändring av staclg;.rrna kan .ske genorn h+slr-rt .som
st.aci-garna fattas av orclinarie stämma merl två tredjedels

majoritet. Änrlringen sl<a anmä1as ti11 rik.sför:e-
ningen senast i sambanrl med att v*::ksamhet,stre-
rättel.sen inges,
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lJpp1ösning

R-iksföre-
nj-ngens
s t aclgar

Kret-sen kan upplösas genom l:reslut, som f attas mecl
minst två t.retljerlels majoritet" på två med minst
sex må-naclers mellanr:r-rm på varandra följande st'äm-
merr rlärav trtinst en ordinarie. Eeslr-trel: ska för att
äga gili:igtret gor.lkännas av ri.ksföreningens st"y-
i ir>E,

I.lpplöses kretsen el1er irpl:hör dess verl<sar-hr:t på
annat sätt, tillf a11er 11*ss he.:hå1.1r'ia ti1lgångar
1änsf örr5r-incle t e11er:, oft så<J,:r.nt inte f inns. riks-
föreningen.

a._1 §

I-itöver <less;,r starlgar gäiler riksf öreningens stad-
gar i t il-1ämpliga del ar f ör Nat:urskydrlsf öreningen
i Tomelil-1a. Sku11e kretsens och riksf ö::eningens
stadgar vara of örenliga på någon pr-tnkt' äger riks-
f örenitrgeus staclgar a11t ir1 f iireträde '
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