
-.-,::€ Föreningen
NORRA DJI]RGÅRDEI\S VÅNNER

Stadgar för Föreningen Norra Djurgårdens Vänner antagna vid
föreningens sammanträde den 2G111 1ggg.

Namn och ändamål
1

Föreningens namn är Norra Djurgårdens Vänner.
Styrelsen bestämmer vilka styrelseledamöter, minst två, som
skall teckna föreningens namn.

2
Föreningen har bildats för att verka för det övergripande
målet:

* att Norra Djurgården med Brunnsviken klassas som explicit
riksintresse för natur- och kulturmiljövård.

Detta innebär att vi verkar för:

* en långsiktig och framsynt hushållning av våra natur- och
kulturresurser i stadsplanering och övergripande fysisk planering

* att alla åtgärder inom området Norra Djurgården inriktas på
park- och rekreation samt kulturmiljövård.

* att inom Djurgårdsmarken kulturlandskapets skönhet, orördhet
och rekreationsvärden sätts i främsta rummet.

* att få en helhetssyn på staden och dess samspel mellan
människor, natur, bebyggelse och kommunikation.

* att träden och naturmarken bevaras i kulturlandskapet för att
bl a motverka miljöföroreningarna och främja sanna natur-
upplevelser för kommande generationer.
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Medlemskap
3
Itledlem i föreningen äger envar bli förutsatt att denna accepterar
2 och har erlagt fastställd årsavgift. Även föreningar eller andra
typer av organisationer som accepterar 2 kan efter ansökan
ansluta sig till föreningen.

4
Årsavgiften fastställes vid ordinarie årsmöte och är för
närvarande 0 kronor( november 1989).

Utes lutn in g
5
Medlem kan uteslutas ur föreningen om en enhällig styrelse finner
att medlemmen icke erlägger fastställda årsavgifter eller ej
verkar i enlighet med 2.

Organ isat ion
6
Föreningens verksamhet utövas på sätt som nedan stadgas genom
styrelse, arbetsutskott och föreningssammanträden.

Förvaltnings- och räkenskapsår
7
Förvaltnings- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår,
dock har första året utsträckts till 19Bg och 1990.
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Årsavgift
B

Årsavgiften för kommande verksamhetsår fastställs på
föreningens ordinarie årsmöte för ett år i taget.

o

I de fall årsavgift uttages så skall den erläggas före 1 juli samma
år.

Sty re lse n
10
Styrelsen skall handha den omedelbara ledningen av föreningens
verksamhet i överenskommelse med dess stadgar och av
föreningen fattade beslut samt utgör mellan
föreningssammanträdena föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen utgörs av minst 3 och högst B ordinarie ledamöter.
Ledamöterna väljs om två år på ordinarie årsmöte.

11
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande.
Telefonsammanträden lär förekomma
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta
förena sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av
ordförande utom i fråga då lotten avgör.

12
Det åligger styrelsen att utöver vad som eljest stadgas i

stadgarna bl a
att bereda ärende som skall behandlas på föreningssammanträden
att uppgöra dagordningen för föreningssammanträde
att låta verkställa föreningssammanträdenas beslut
att i den mån så erfordras angiva riktlinjer för arbetsutskottens
verksamheter
att mellan föreningssammanträdena besluta i alla ärenden av
principiell betydelse eller eljest av större vikt
att då årsmöte skall hållas upprätta förslag till inkomst- och
utgiftsstat samt budget för kommande verksamhetsår.
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Arbets utskott
13
Arbetsutskott utses av styrelsen i mån av behov för beredning av
visst eller vissa ärenden.
Ordförande i arbetsutskottet skall vara medlem av styrelsen.

Verkställande ledamot
14
Styrelsen äger uppdra åt verkställande ledamot att för begränsad
tid och specifikt uppdrag agera i styrelsens ställe.
Detta gäller t ex
- genast uppta och besluta i ärenden som fordra omedelbara
åtgärder
- i den mån så erfordras bereda ärenden som skall tas upp av
styrelsen
Verkställande ledamot har vid varje styrelsesammanträde att
avge rapport om vad som sedan närmast föregående sammanträde
förekommit och beslutats inom dess ansvarsområde.

Protoko ll
15
Vid föreningssammanträden skall protokoll föras och dessa skall
justeras av särskilt utsedd justeringsperson samt mötets
ordförande.
Vid övriga sammanträden må protokoll föras. Dessa bör då
justeras av mötesordförande.

Revisorer
16
Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer
Så länge föreningens ekonomiska verksamhet är av ringa
omfattning är en revisor tillräckligt. Föreningen bör eftersträva
att även välja revisorsuppleanter.

17
Revisorerna skall senast 2 månader efter verksamhetsårets slut
avgiva revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning och
räkenskaper.
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Valberedning
1B
För att underlätta de val som ankommer på årsmötet bör en
valberedning väljas på årsmötet. Antal ledamöter i

valberedningen bör vara högst 3 varav en är dess ordförande.

Fö ren in gssam m anträden
19
Årsmötet skall avhållas senast 3 månader efter
verksamhetsårets slut.
Annat föreningsmöte hålles när styrelsen finner detta lämpligt
samt då minst 10"Ä av föreningens medlemmar så önskar i ärenden
som rör föreningens verksamhet.

Kallelse till årsmöte och föreningsmöte sker genom meddelande
som senast 1 vecka före sammanträdet skall anslås på lämplig
anslagstavla inom Norra Djurgården.

20
Vid föreningsmöte äger varje personligen närvarande medlem som
erlagt förfallen avgift 1 röst.

Som föreningens beslut gäller den mening som erhåller högsta
antalet röster. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Vid val skall lotten skilja.

21
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. val av styrelse
2. styrelsens förvaltningsberättelse
3. revisorernas berättelse
4. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
6. fastställande av budget för löpande räkenskapsår samt
årsavgift för kommande räkenskapsår
7 utse eventuella personer till nästa års valberedning

Vidare kan andra beslutsärenden som påpekats i kallelsen tas upp
till behandling.
Vidare kan ärenden tas upp vid mötet om minst 3/4 av de
närvarande så begär. Styrelsen äger dock rätt att bordlägga
ärenden som den icke finner ordentligt genomarbetade. Dessa bör
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dock om mötet så finner behandlas inom 2 månader på ett extra
f ören ingsmöte.

Tillgångar och ansvarsfrihet
22
Föreningens tillgångar får inte skiftas mellan enskilda
medlemmar. Skulle föreningen upplösas skall dess behållna
egendom användas för främjandet av någon annan verksamhet som
har samma eller likartat syfte som föreningen.

23
För föreningens förbindelser svarar enbart föreningens egna
tillgångar.

Föreningens upplösning
24
Föreningens upplösning beslutas på styrelsens förslag av
årsmötet.

Stadg ar
25
Beslut om ändringar av dessa stadgar kan ske först efter beslut
på två på varandra följande föreningssammanträden med minst 1

månads mellanrum. På årsmötet kan dock stadgan ändras på
begäran av en enhällig styrelse om hela årsmötet enhälligt
tillstyrker föreslagna ändringar.

Stadgarna antagn a 26.1 1 .1989.
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