Stadgar för Föreningen Svensk Pälskanin
Organisationsnummer: XXXXXX-XXXX
Antagna vid Föreningen Svensk Pälskanins årsmöte 25 november 2017
ersätter alla tidigare versioner
§ 1.

Föreningen Svensk Pälskanin arbetar med genbank som bas för att under namnet Svensk Pälskanin
bevara den kaninras, som framavlades i Skåne under 1900-talets första årtionden. I samband därmed
skall föreningen öka och sprida kunskap om rasen och dess roll som bruks- och utställningsras, förr och
nu.

§ 2.

Föreningen är en ideell riksförening öppen för alla som erlagt årsavgift, eller som av årsmötet befriats
från sådan, och som följer föreningens bestämmelser. Styrelsen kan utesluta medlem som motverkar
föreningens syfte.

§ 3.

Föreningen leds av en styrelse som utses av årsmötet. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och
det antal ersättare som årsmötet beslutar. Styrelsen utser vice ordförande, kassör, sekreterare,
genbanksansvariga och övriga föreningsfunktionärer. Styrelsen utser inom sig två firmatecknare.
Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ordinarie ledamöter eller ersättare är närvarande. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.

§ 4.

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Styrelsen ska föra räkenskaper, som tillsammans med
verksamhetsberättelsen tillställs revisorerna för granskning minst 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 5.

Ordinarie årsmöte skall hållas under första kvartal varje år. Kallelse sker senast tre veckor i förväg.
Styrelsen bestämmer tid och plats. Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst.

§ 6.

Extra årsmöte kan utlysas av styrelse, ordinarie årsmöte och av revisorerna. Dessutom ska extra årsmöte
hållas om minst 10 % av medlemmarna så kräver. Kallelse till extra årsmöte sker senast tre veckor i
förväg.

§ 7.

Ordinarie årsmötets dagordning:

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.

Mötets öppnande.
Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare för mötet.
Fastställande om årsmötet blivit behörigen utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Redovisning av ekonomin och bokslutet.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
Fastställande av antalet ersättare i styrelsen.

§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.

Val av ordförande, övriga ordinarie styrelseledamöter och ersättare. Ordförande väljs för 1 år, två
ordinarie ledamöter för 2 år och ersättarna för 1 år.
Val av två revisorer och en ersättare, alla för 1 år.
Val av valberedning: 2 ledamöter. Om årsmötet inte kommer till beslut på denna punkt utgör
föreningens styrelse valberedning.
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Ärenden som styrelsen (propositioner) eller enskilda medlemmar (motioner) förelägger årsmötet.
Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 1 januari.
Behandling av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
Övriga frågor.
Mötet avslutas.

§ 8.

Dessa stadgar kan ändras av ett enhälligt årsmöte eller av minst 2/3 majoritet på två årsmöten i rad, varav
minst ett är ordinarie.

§ 9.

För föreningens upplösning gäller samma regler som för stadgeändring. Vad som sker med föreningens
behållning och arkiv vid eventuell upplösning beslutas i samband med upplösningen (enkel majoritet).

