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STADGAR 

§ 1. Föreningens målsättning 

 Föreningen är ideell/nonprofit och öppen för alla. Syftet är att främja intresset för skalbaggar i Norden. 

Föreningen skall: 

• Samarbeta med och i den mån det är möjligt stödja lokala och nationella föreningar i Norden rörande 

frågor om skalbaggar. 

• Uppmuntra dess medlemmar till publicering i befintliga tidskrifter. 

• Främja utbyte av information om skalbaggar mellan medlemmarna genom att driva hemsidan BeetleBase. 

• Arbeta för att träffar anordnas där skalbaggsintresserade från Norden och övriga länder kan träffas och 
utbyta erfarenhet. 

§ 2. Medlemskap 
 Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgift eller vid en av styrelsen beslutad mottjänst i 

föreningens intresse. Medlemskapet gäller ett år från dess att avgiften inkommit till föreningen. Avgift 
för medlemskap beslutas av årsmötet. 

 Medlem, som skadar eller motarbetar föreningens intressen, eller bryter mot de etiska regler som är 
fastställt av de nationella entomologiska föreningarna i Norden kan av styrelsen uteslutas ur 
föreningen. 

 Medlem, som inte betalt medlemsavgift eller inte fullgjort sin del av beslutad mottjänst, anses ha utträtt 
ur föreningen. Medlem skall av föreningen meddelas i god tid innan ett medlemskap löper ut. 

§ 3. Sty re lsen  
 Föreningens ärenden handhas av en av årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, och ytterligare 

minst 3 ledamöter. Den utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, samt äger rätt att 
ytterligare adjungera personer till styrelsen fram till nästa årsmöte. Det ska eftersträvas en jämn 
fördelning av styrelserepresentanter mellan de nordiska länderna. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst tre ledamöter är 
närvarande. Möten kan hållas både som fysisk träff men även som konferens över telefon, internet eller 
på liknande lämpligt tekniskt sätt. 

§ 4. Revision 
 Föreningen skall ha två revisorer och en revisorsuppleant som väljs på årsmötet på vardera ett år. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 
och övriga handlingar. Revisorerna skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte.  

§ 5. Räkenskaper 
 Styrelsen skall föra räkenskaper, vilka ska vara avslutade den 31 december årligen. 
 Föregående års räkenskaper skall för granskning överlämnas till revisorerna senast den sista februari, och som 

skall avge revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

§ 6. Årsmöte 
 Årsmötet skall hållas årligen helst på sommarhalvåret. 

 Kallelse till årsmöte kan ske genom e-post eller liknande minst tre veckor i förväg. 
 Förslag och motioner till årsmötet bör i första hand postas på föreningens diskussionsforum, där det kan 

diskuteras av föreningens medlemmar. Det går också att skicka förslaget till styrelsen brevledes eller via e-
post. Förslag skall komma föreningen tillhanda senast en månad innan mötet. 



 

Vid årsmötet skall följande ärende behandlas: 
1. Årsmötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
3. Val av justeringsmän för årsmötet. 
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Styrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Motioner och propositioner 
10. Fastställande av verksamhetsplan 
11. Fastställande av årsavgift och budget 
12. Val av ordförande på ett år 
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen med en mandattid på två år 
14. Val av två revisorer jämte en suppleant på två år 
15. Val av två i valberedning och sammankallande i denna på två år 
16. Övriga frågor 
17. Årsmötets avslutande 

Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen. Kallelse till extra årsmöte skall ske senast tre veckor före mötet. 

§ 7. Val av styrelse 
 Medlemmar har rätt att utöva sin rösträtt för personval vid årsmötet eller genom förhandsröstning till 

valberedningen. Godkänd förhandsröstning skall vara skriftlig och valberedningen tillhanda senast 1 
vecka i förväg. Medlem kan vara anonym, men skall vara identifierbar för valberedningen. 
Valberedningen ska skicka ut inkomna och egna förslag i samband med årsmöteskallelsen. Val skall ske 
med sluten omröstning. 

§ 8. Ändring av stadgar 
 Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte, varvid ändringsförslaget skall ha bifogats kallelsen. 

För beslut om ändring krävs 2/3 majoritet. 

§ 9. Föreningens upplösning 
 Beslut om upplösning av föreningen kan endast ske på årsmöte med 2/3 majoritet. Föreningens 

tillgångar, både i form av ekonomiska tillgångar såsom producerat material och information på internet, 
skall då tillfalla den nationella förening inom Norden som gör anspråk på detta, samt som av styrelsen 
bedöms mest lämpad att ta hand om föreningens tillgångar.  
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