
Karlstads Ornitologiska Förening  
Stadgar 
2014-01-03 
 
 
§ 1 Karlstads Ornitologiska Förening (KOF) är en ideell sammanslutning med uppgifter att verka för  

fågel- och naturskydd, främja intresset för och bedriva fågelstudier, anordna sammankomster 
samt stimulera till ornitologiska undersökningar inom Värmland. 
 

§ 2 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Karlstad, bestående av max  
 10 ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter väljs för en tid av 1 år, av årsmötet. 
 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter med hänsyn 

till verksamhetens inriktning.  
 Styrelsen är beslutsför om minst 4 stycken ledamöter är närvarande 
 
§ 3 Föreningens medlemmar väljer styrelsen vid årsmötet. Extra stämma hålls när minst 10 av 

föreningens medlemmar skriftligen begär det och anger de ärende som skall behandlas, eller 
när styrelsen eller revisorer finner anledning till det. Frågor som inte angetts i kallelsen till 
årsmöte eller extra stämma får ej föranleda beslut. 

 
§ 4 Föreningens räkenskaper förda per kalenderår och vederbörligen avslutade skall varje år, för 

granskning överlämnas till utsedda revisorer, som på följande årsmöte skall avge berättelse för 
den verkställda granskningen. 

 
§ 5 Medlem i föreningen blir den som betalt av årsmötet fastställd årsavgift. 
 
§ 6 Föreningen håller årsmöte före februari månads utgång och kallelse härtill sker en vecka före 

utsatt dag. 
 Vid årsmötet skall följande avhandlas. 
 

1. Årsmötets öppnade. 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna. 
4. Val av två justeringsmän som samtidigt fungerar som rösträkningskontrollanter. 
5. Frågan om mötet utlyst i behörig ordning. 
6. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper. 
7. Revisorernas berättelse 
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 
9. Val av ordförande 
10. Val av övriga styrelseledamöter 
11. Val av två revisorer 
12. Val av ledamöter till valberedning varav 1 skall vara sammankallande. 
13. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet. 
14. Av medlem skriftligt föreslag som kommit styrelsen tillhanda senast 15 december. 
15. Fastställande av årsavgifter för nästa år. 
16. Övriga ärenden. 
17. Årsmötesförhandlingarna avslutas. 

 
§ 7 Föreningsmöten utöver årsmötet hålls på tid och plasts som styrelsen bestämmer. 
 
§ 8 Medlem som motarbetar föreningens intressen och uppenbarligen skadar föreningen kan 

uteslutas av årsmöte eller extra stämma. Utesluten medlem kan inte göra ekonomiska anspråk 
på förening. 

 
§ 9 Beslut fattas med relativ majoritet. För stadgeändring och uteslutning av medlem erfordras två 

tredjedels majoritet. För stadgeändring gäller att beslut skall ske vid två på varandra följande 
möten varav det ena skall vara årsmöte. 

 



§ 10 För den händelse föreningens verksamhet upphör, varom beslut skall fattas vid två på varandra 
följande årsmöten, med minst två tredjedelar av avgivna röster, skall föreningens tillgångar och 
inventarier handhas enligt § 12 efter direktiv av det siska årsmötet. 

 
§11 KOF:s uppgift är att förvalta Hammarö Fågelstation enligt följande: 
 
 

1. Skötsel av fågelstationen med inventarier. 
2. Dra upp riktlinjer för verksamheten 
3. Årligen utge Årsrapport från Hammarö Fågelstation 
4. Handha anslagsansökningar för verksamheten. 
5. Svara för ordningens upprätthållande. Äger rätt att med motivation under längre och kortare 

tid avstänga personer som missköter sig. 
6. Se till att stugan är tillgänglig för medlemmar i föreningen och i viss mån andra 

intresserande. 
 
 
§12 Om KOF upphör att existera, i enligt med § 10, övergår förenings tillgångar och inventarier i 

Sveriges Ornitologiska Förenings ägo att förvaltas enligt KOF:s stadgars § 1. 
 


