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§1 
Sundregruppen är en ideell förening, vars syfte är att studera fågellivet i Sundre socken, Gotland, 
med speciell inriktning på standardiserad ringmärkning av flyttfåglar. Genom sin verksamhet skall 
föreningen också verka för att öka intresset för, och kunskapen om, fåglar och fåglars flyttning hos 
allmänheten. 
 
§2  
Ringmärkningen ska utföras av ringmärkare licensierade av Ringmärkningscentralen (RC). Den som 
styrelsen utsett till ringmärkningsansvarig redovisar ringmärkningen till RC. 
 
§3  
Föreningen har medlemmar och stödmedlemmar. Medlem har rösträtt och är valbar till föreningens 
styrelse. Stödmedlem har närvaro- och yttranderätt men saknar rösträtt och är inte valbar till 
styrelsen. 
 
§4 
Medlem och stödmedlem skall betala fastslagen medlemsavgift. Storleken på årsavgiften för 
medlem och stödmedlem fastställs av årsmötet för nästkommande verksamhetsår. 
 
§5 
Medlem och/eller stödmedlem som motarbetat föreningens syften eller verksamhet kan uteslutas. 
Beslut därom fattas av styrelsen med två tredjedelars majoritet vid möte där hela styrelsen är 
närvarande. Beslut om uteslutning av medlem och/eller stödmedlem som är styrelseledamot får 
fattas även i dennes frånvaro. Inför beslut skall berörd medlem och/eller stödmedlem ha givits 
tillfälle att yttra sig om de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Skälen till 
beslutet skall redovisas i mötesprotokollet. 
 
§6 
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en till tre 
övriga ledamöter. Årsmötet väljer ordförande, kassör och resterande ledamöter, samtliga för en tid 
av två år med växelvis avgång. Valet skall förrättas så att minst tre av styrelseledamöterna väljs varje 
år. Ordförande och kassör ska väljas i alternerande tvåårsperioder. Hur styrelsen konstituerar sig 
skall framgå av första styrelsemötet efter årsmötet. Styrelsen är beslutsför om minst ordförande 
(eller vice ordförande) samt ytterligare tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång utser styrelsen ersättare för 
återstoden av denna tid. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Ordförande och kassör 
tecknar föreningens firma var för sig. 
 
§7 
Föreningens räkenskaper skall granskas av revisor som utses av årsmötet för ett år. Årsmötet utser 
även en revisorssuppleant. 
 



§ 8 
Ordinarie årsmöte ska genomföras före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte och dagordning 
skall vara medlemmar till handa senast tre veckor före mötesdagen. 
 
§9 
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande för mötet. 
2. Val av mötessekreterare. 
3. Val av två justeringspersoner. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning. 
6. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaperna. 
7. Revisionsberättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
10. Val av ordförande, kassör och ledamöter i styrelsen. 
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
12. Val av valberedning. 
13. Bestämmande av medlemsavgift för medlem och stödmedlem för nästkommande år. 
14. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet. 
15. Av medlem framställt skriftligt, motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda senast två 

veckor innan årsmötet. 
16. Övrigt av medlem framställt förslag (som styrelsen inte tagit ställning till). 

 
§10 
Beslut att ändra stadgarna skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett 
ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring skall tillställas medlemmarna och/eller stödmedlem i 
kallelse till mötet, som skall delges medlemmarna och/eller stödmedlem senast tre veckor före 
mötesdagen. För stadgeändring erfordras beslut med två tredjedels majoritet. 
 
§11 
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett 
ordinarie årsmöte. Förslag om nedläggning skall framgå av dagordningen. Beslut om nedläggning 
skall fattas med två tredjedels majoritet. 
 
§12 
Om föreningen upplöses tillfaller likvida medel annan eller andra av årsmötet beslutade 
fågelstationer och ringmärkningsutrustning fördelas mellan föreningens ringmärkare som har 
privata märkarlicenser utfärdade av Ringmärkningscentralen. 
 


