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Stadgar
för
röreningen Norra Djurgårdens vänner

antagna vid föreningens sammanträde den 26/LL L989

Namn och ändanåI
1
Föreningens namn är Norra Djurgårdens Vänner.
Styrelsen bestämmer vilka styrelseledamöter, minst två,
skall teckna föreningens namn

som

L

L

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

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

Detta innebär att vi verkar för:
* en långsiktig och framsynt hushåI1ning av våra natur- och
kulturresurser i stadsplanering och övergripande fysisk
planering.

* att alla åtgärder inom området Norra Djurgårdn 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 naturupple-
velser för kommande generationer.

l{edlemskaP
3
Medlern j. föreningen äger envar bli förutsatt att denna
accepterar 2 och har erlagt fastställd årsavgift. Åven
föreningar eller andra typer av organisationer som accepterar
2 kan efter ansökan ansluta siq tiII föreningen.

4
Årsavgiften faststäItes på ordinarie årsmöte och är
förnärvarande O kronor ( novernber L989).

Uteslutning
5
Med1em kan uteslutas ur föreningen om en enhäI1i9 styrelse
finner att medlemmen icke erlägger fastställda årsavgifter
eller ej verkar i enlighet med 2.
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organisation
6
Föreningens verksamhet utövas på sätt som nedan stadgas genom
styrelse, arbetsutskott och föreningsammanträden.

Förvaltnings- ooh räkenskaPsår

7
Förvaltnings- och räkenskapsår sammanfaller med katenderår,
dock har första året utsträckts till 1"989 och L990.

Årsavgift
I
Årsavgiften för kommande verksamhet'sår faststäI1s på
föreningens ordinarie årsmöte för ett år i taget.

9
I de fall årsavgift uttages så skalI del erläggas före L juli
sanma ar.

StyreIsen

10
Styrelsen ska1l handha den omedelbara ledningen av föreningens
velksamhet i överenskommelse med dess stadgar och av föreningen
fattade beslut samt utgör me11an föreningssammanträdena
föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsån utgöis av minst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter'
leäanöterna vaties om två år på ordinarie årsmöte.

1L
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande'
Telefonsammanträden får förekomma.
Som styrelsens beslut gäIler den meninq om vilken de flesta
förena sig och vid Iikå röstetal den meninq som biträdes av
ordförande utom ifråga om val då lotten avgör.

L2
Det åIigger styrelsen att utöver vad som eljest stadgas i
stadgarna bI a
att beredas ärenden som skall behandlas på
f ören ing s s ammanträden
att uppqöra dagordningen för föreningssammanträde
att IåLa verkstä1ta föreningssammanträdenas beslut
att i den mån så erfordras angiva riktlinjer för
arbetsutskottens verksamheter
att mellan föreningssammanträdena besluta i aIla ärenden av
principiell betydelse e11er eljest av större vikt
ätt aa- årsmöte åfatf håI1as upprätta förslag till inkomst- och
utgiftsstat samt budget för komnande verksamhetsår
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Arbetsutskott
1-3

Arbetsutskott utses av styrelsen i mån av behov för berdning av
visst eller vissa ärenden.
ordförande i arbetsutskottet skalt vara medlem av styrelsen.

Verkställande ledamot
L4
Styrelsen äger uppdraga åt verkställande ledamot att för
begränsad tid och specifikt uppdrag agera i styrelsens stäIle.
Detta gäIler t ex
- genast upptaga och besluta i ärenden som fordra omedelbara
åtgärder

i den mån så erfordras bereda ärenden som skola upptagas av
styrelsen
veiXstätlande ledamot har vid varje styrelsesanmanträde avgi-va
rapport om vad som sedan närmast föregående sammanträde
förekommit och beslutats inom dess ansvarsområde.

ProtokoLI
t-5
vid föreningssammanträden ska1l protokoll föras och dessa skall
justeras av särskild utsedd justeringsperson samt mötets
ordförande.
Vid övriga sammanträden må protokoll föras. Dessa bör då
justeras av mötesordförande.

Revisorer
t6
Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två
revisorer. så länge föreningens ekonomiska verksamhet' är av
ringa omfattning år en revisor ti1lräck1igt. Föreningen bör
eftersträva att även vä}ja revisorsuppleanter.

L7
Revisorerna skalI senast 2 månader efter verksamhetsåret slut
avgiva revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning och
räkenskaper.

Valberedning

(-'_

L l-8
För att underlätta de val som ankonmer på årsmötet bör en
valberedning vä1jas på årsnötet. Antal ledarnöter i
valberedningen bör vara högst 3 varav en är dess ordförande'
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Föreni ng g g ammanträden
19
Årsmötet skall avhålIas senast 3 månader efter verksamhetsåret
slut.
Annat föreningsmöte håIles när styrelsen finner detta Iämpligt
samt då minst l-o? av föreningens medlenmar så önskar i ärenden
som rör föreningens verksamhet.

Kalle1se til1 årsmöte och föreningsmöte sker genom meddelande
som senast L vecka före sammanträdet skalI anslås på länp1ig
anslagstavla inom Norra Djurgården.

20
vid föreningssammanträden äger varje personligen närvarande
medlem som erlagt förfallen avgift l- röst.

Som föreningens beslut gä1ter den mening som erhåIler högsta
antalet röster. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst'
Vid val skall lotten skilja.

2L
Vid årsmötet skalI följande ärenden behandlas:
L. val av styrelse
2. styrelsens förvaltningsberättelse
3. revisorernas berättelse
4. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
6. faststäIlande av buget för Iöpande räkenskapsår samt
årsavgift för kommande räkenskapsår.
7. utåe eventuella personer tiII nästa års valberedning

Vidare kan andra beslutsärenden som påpekats i kalle1sen tas
upp ti1I behandling.
viäare kan ärenden tas upp vid rnötet om minst 3/4 av de
närvarande så begär. Styrelsen äger dock rätt att bordlägga
ärenden som den icke finner ordentligt genomarbetade' Dessa bör
dock om mötet så finner behandlas inom 2 månander på ett extra
föreningsmöte.

Tillgångar och ansvarLghet
22
Föreningens tillgångar får inte skiftas mellan enskilda
medlemmår. skullå fåreningen upplösas skall dess behåIlna
egendom användas till främjandet av någon verksamhet som har
såmma eIler likartat syfte som föreningen.
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23
För föreningens förbindelser svarar enbart föreningens egna
tillgångar.

24
Föreningens upplösning beslutas på styrelsens förslag av
årsnöt,et

Stadgar

25
Beslut om ändringar av dessa stadgar kan ske först efter beslut
på två på varandia följande föreningssammantråden med minst l-

månads mellanrum. På årsnötet kan dock stadgran ändras på
begäran av en enhäI1ig styrelse och om hela årsmötet enhäI1igt
tillstyrker föreslagna ändringar.
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Föreningens upplösning


