Stadgar för Föreningen Värmland mot kärnkraft, antagna vid det föreningsgrundande årsmötet 2011.09.28
§ 1. Organisationens namn är: Föreningen Värmland mot kärnkraft
§ 2. Styrelsen har sitt säte i Karlstads kommun.
§ 3. Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för
- att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk
- att satsa på förnybara energikällor
- ett resursbevarande samhälle
- att avskaffa kärnvapnen
Värmland mot kärnkraft skall sträva efter ett nära samarbete med andra nationella och internationella organisationer med
likartade syften.
§ 4. Verksamhetsåret är 1 september till 31 augusti nästföljande år.
§ 5. Medlem i föreningen blir den fysiska person som stöder gruppens målsättning och betalar av årsmötet fastställd årsavgift.
§ 6. Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, ev. bidragsansökningar, beslut som tas på årsmötet och övrig
verksamhet. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare.
Även andra ledamöter kan väljas in. Valbar är medlem i FöreningenVärmland mot kärnkraft
§ 7. Revisorer. För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. En revisor
ska inte sitta med i styrelsen och behöver inte vara medlem i föreningen.
§ 8.Valberedning. För att ta fram förslag på personer till val av styrelse enligt stadgarna, väljer årsmötet två valberedare.
Valbar är medlem i FöreningenVärmland mot kärnkraft
§ 9. Årsmötet är Föreningen Värmland mot kärnkrafts högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas senast den 30 september
på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse (e-post) ska vara medlemmarna till handa senast 14 dagar före
årsmötet.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
7) ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret
8) revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) verksamhetsplan för kommande år
11) budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av ny styrelse
13) val av revisor
14) val av valberedning
15) övriga frågor
16) mötets avslutande
§10. Extra årsmöte. Om styrelsen, revisorn eller minst hälften av medlemmarna kräver det ska styrelsen kalla till extra
årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. Medlemmar ska meddelas minst 14 dagar i
förväg. På extra årsmöte behandlas enbart de ärenden som nämnts i kallelsen.
§11. Firmateckning. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§12. Rösträtt. Endast betalande och närvarande medlem har rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten har endast närvarande ur
styrelsen rösträtt.
§13. Röstetal. Alla frågor på årsmöten eller styrelsemöten avgörs med enkel röstövervikt. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika
röstetal tillämpas lottning eller omförhandling.
§14. Stadgeändring. Dessa stadgar kan bara ändras av årsmötet med minst två tredjedelar av rösterna. Förslag till
stadgeändring måste delges medlemmarna i kallelsen till mötet.
§15. Upplösning. Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste
framgå av kallelsen.
Föreningen Värmland mot kärnkraft kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med
föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

