STADGAR FÖR FÖRENINGEN SUNDREGRUPPEN
§1
Sundregruppen är en ideell förening, vars syfte
är att studera fågellivet i Sundre socken,
Gotland, med speciell inriktning på studier av
flyttfåglar. En viktig del av föreningens arbete
är att bedriva ringmärkning av fåglar på
fasta fångstplatser. Genom sin verksamhet
skall föreningen också verka för att öka
kunskapen om fåglar och fåglars flyttning hos
allmänheten.
§2
Av ringmärkningscentralen godkänd/a
person/er skall ansvara för redovisningen av
ringmärkningen.
§3
Föreningen har aktiva medlemmar och
stödmedlemmar. Nya aktiva medlemmar skall
godkännas av årsmötet, varvid två tredjedels
majoritet erfordras. Vem som helst kan bli
stödmedlem.
§4
Medlem skall betala fastslagen
medlemsavgift. Aktiv medlem skall deltaga i
föreningens arbete och kan, av årsmötet,
uteslutas ur föreningen vid två tredjedelars
majoritet.
§5
Medlemsavgiftens storlek, både för aktiva
medlemmar och stödmedlemmar, skall
fastställas av årsmötet.
§6
Föreningens styrelse skall bestå av sju personer
(ordf, vice ordf, sekr, kassör samt tre
ledamöter). Ordförande väljs på ett år av
årsmötet. Övriga ledamöter väljs av,
årsmötet för en tid av två år. Tre av
styrelsemedlemmarna skall stå på valbar
plats varje år. Årsmötet väljer ordförande på
post. Hur styrelsen situerar sig på övriga poster
skall framgå av första styrelsemötet efter
årsmötet. Styrelsen är beslutsför om minst
ordf. (eller vice ordf) samt ytterligare tre
styrelseledamöter är närvarande. Vid lika
rösttal har ordföranden utslagsröst. Avgår

styrelseledamot före mandatperiodens utgång
väljes ny ledamot för återstoden av denna tid
av övriga styrelsemedlemmar. Styrelsen
sammanträder minst två gånger per år.
Ordförande eller kassör tecknar föreningens
firma.
§7
Utgått
§8
Föreningens räkenskaper skall granskas av
revisor som utses av årsmötet för ett år.
Årsmötet utser även en revisorsuppleant.
§9
Föreningens aktiva medlemmar skall
sammanträda till ordinarie årsmöte före
mars månads utgång. Kallelse till årsmöte och
dagordning skall vara aktiva medlemmar till
handa senast tre veckor före mötesdagen.
§10
Om ändringar av dess stadgar skall ske, måste
ändringen beslutas av två på varandra
följande möten, därav ett ordinarie årsmöte.
Förslag till stadgeändring skall tillställas
medlemmarna i kallelse till mötet. Kallelse till
möte om stadgeändring skall delges
medlemmarna senast tre veckor före
mötesdagen. För stadgeändring erfordras
beslut med två tredjedels majoritet.
§11
Beslut om föreningens nedläggning skall fattas
av ordinarie årsmöte. Förslag om
nedläggning skall framgå av dagordningen,
Beslut om nedläggning skall fattas med två
tredjedels majoritet.
§12
Om föreningen upphör tillfaller tillgångarna
huvudsakligen Gotlands ornitologiska förening,
med undantag för bl a
ringmärkningsutrustning, som skall tillfalla
gruppens auktoriserade ringmärkare.

