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Föreningen ELMA – Erfarenheter och Lärdomar av Miljöarbete 

STADGAR 

Antagna den 6 maj 2002 med ändringar den 11 maj 2007, 3 april 2008 och 21 maj 2018 
 
§1 Ändamål 
 
Föreningen är en politiskt obunden ideell förening med inriktning på kunskapsåterföring och 
lärande inom miljöområdet. 

Föreningen ska anordna seminarier och andra former av informations- och 
utbildningsverksamhet, skriva debattartiklar och liknande som kan stimulera till ett offentligt 
samtal om åtgärder för att säkerställa en god miljö och hållbar utveckling. 

§2 Medlemmar 
 
Medlem av föreningen är varje fysisk och juridisk person, som godkänns som medlem av 
föreningens styrelse och erlägger stadgade avgifter. 
 
Personer som utfört särskilt förtjänstfulla insatser för föreningen kan utses till 
hedersmedlem av styrelsen. Hedersmedlem är ständig medlem och betalar ingen 
medlemsavgift men har samma förmåner som betalande medlem. 

Medlem som inte erlagt medlemsavgift under två år anses ha lämnat föreningen. Detta gäller 
dock inte den som är ständig medlem.  

Önskar medlem utträda ur föreningen ska detta skriftligen anmälas till styrelsen. 

§3 Styrelse 
 
Föreningens verksamhet leds av en styrelse, som när föreningsstämman inte är samlad, är 
föreningens högsta beslutande och verkställande organ. 

Styrelsen bestämmer medlemsavgift. 
 
Föreningens styrelse ska bestå av minst tre och högst åtta ledamöter. Ordförande och 
övriga ledamöter väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa 
föreningsstämma. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer. 
 
Styrelsen ska sammanträda minst en gång per kvartal och i övrigt då minst en tredjedel av 
styrelsens medlemmar gjort en skriftlig framställan hos ordföranden. Denne utfärdar 
kallelse till ledamöterna minst fjorton dagar före sammanträdet. 
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Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den av ordföranden biträdda meningen. Vid val 
avgör dock lotten. Protokoll ska föras vid styrelsens samanträden. 

Styrelsen har sitt säte i ordförandens hemkommun. 
 

§4 Firmateckning 
 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen därtill utser. 
 
§5 Verksamhetsår 
 
Verksamhetsår är lika med kalenderår. 
 
§6 Ordinarie föreningsstämma 
 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under andra kvartalet på tid och plats som bestäms 
av styrelsen. 

Följande ärenden ska behandlas vid ordinarie föreningsstämma: 
 
*Val av ordförande för stämman 
 
*Val av sekreterare för stämman 
 
*Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet 
 
*Upprättande av röstlängd 
 
*Fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst 
 
*Fastställande av dagordning 
 
*Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens resultat- och 
balansräkningar för verksamhetsåret. 
 
*Föredragning av revisorernas berättelse 
 
*Fastställande av resultat- och balansräkning 
 
*Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
*Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter 
 
*Val av revisorer och suppleanter 
 
*Val av valberedning 
 
*Behandling av till föreningsstämman inkomna motioner 
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*Övriga ärenden vilka angivits i kallelsen 
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske per brevpost eller e-post senast tre veckor 
före föreningsstämmans hållande. Till kallelsen ska bifogas styrelsens förslag till dagordning. 
 

Medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen kan inge motioner till ordinarie 
föreningsstämma. Motion ska inlämnas till föreningens styrelse senast den 1 mars samma år 
som föreningsstämman hålls eller vid senare tid som meddelas av styrelsen. 

Vid ordinarie föreningsstämma ska inte andra ärenden upptas än dem som framlagts enligt en 
av föreningens styrelse utarbetad föredragningslista, med mindre föreningsstämman med tre 
fjärdedelsmajoritet beslutar annorlunda. 

Beslut på föreningsstämma sker genom öppen omröstning med enkel majoritet. I händelse 
av lika röstetal för olika meningar blir den av ordföranden vid föreningsstämman biträdda 
meningen gällande. Vid val avgör dock lotten. 

§7 Extra föreningsstämma 
 
Extra föreningsstämma hålls när föreningens styrelse så beslutar eller då minst en fjärdel av 
föreningens medlemmar skriftligen begär det. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske 
senast tre veckor före stämman. Vid extra föreningsstämma får inte andra frågor än dem 
som angivits i kallelsen upptas till avgörande. 

§8 Revision 
 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret ska granskas av 
två revisorer, som utses på ordinarie föreningsstämma för tiden till nästa föreningsstämma. 

Bokslut jämte styrelsens berättelse för föregående år ska årligen före den 1 mars stå till 
revisorernas förfogande. 

Revisorerna ska senast den 31 mars ha avgivit skriftlig berättelse över av dem verkställd 
granskning, vari ansvarsfrihet för föreningens styrelse tillstyrks eller avstyrks. Kopia av 
årsredovisningen och revisionsberättelsen ska sändas till medlemmarna senast två veckor 
före ordinarie föreningsstämma. 

§9 Valberedning 
 
Valberedningen består av ordförande (sammankallande) och två ledamöter och utses på 
ordinarie föreningsstämma för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma. 

Det åligger valberedningen att förbereda och föreslå val av ordförande, övriga 
styrelseledamöter och revisorer. 
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§10 Ändring av stadgar 
 
Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller av medlem, som ska inge förslag till 
styrelsen senast den 1 februari. Ändring av stadgar kan ske antingen genom enhälligt beslut 

vid ordinarie föreningsstämma eller genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra 
följande föreningsstämmor, varav dock den ena ska vara ordinarie. 

§11 Upplösning av föreningen 
 
Föreningen upplöses om två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena ska vara 
ordinarie föreningsstämma, fattar beslut härom med tre fjärdedelars majoritet. Med beslutet 
ska följa en plan för avvecklingen och disponeringen av föreningens tillgångar. 
Underlag ska lämnas av styrelsen. 


