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STADGAR FÖR SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
1. FIRMA OCH FIRMATECKNING
Föreningens namn är Svenska Rovdjursföreningen och dess firma tecknas av styrelsen, av styrelsens
ordförande eller av den styrelsen utser.
2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att arbeta för bevarandet av vår svenska rovdjursfauna. Föreningen ska
sträva mot en såväl lokal som riksomfattande verksamhet. Föreningens uppgift är att främja studier
och skyddet av landets rovdjursfauna och deras habitat samt att hos allmänheten väcka och underhålla
intresset för rovdjuren, naturen och ett aktivt friluftsliv.
Nämnda uppgifter ska föreningen förverkliga genom att stimulera till och genomföra studieutflykter
och fältstudier för medlemmar och intresserad allmänhet, uppmärksamma och lösa problem genom till
exempel stängsling, bistå myndigheter, organisationer och enskilda personer i frågor som rör våra stora
rovdjur samt utge publikationer.
Föreningen kan bedriva affärsmässig verksamhet som är förenlig med den ideella verksamheten.
Föreningens uppgift är:
• att verka för att alla svenska rovdjur, rovfåglar och ugglor får leva i så stort antal att, som ett
minimum, långsiktigt livskraftiga stammar med en gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas i deras
naturliga utbredningsområden.
• att verka för etisk och ansvarsfull förvaltning av de stora rovdjuren, med hänsyn till respektive arts
biologi, sociala struktur och ekologiska funktioner
• att informera om de stora rovdjuren och verka för en god samexistens mellan rovdjur och människor
3. MEDLEMSKAP
Var och en som vill stödja föreningens ändamål äger rätt att, genom lösande av medlemsavgift ingå i
föreningen som medlem. Efter förslag från styrelsen fastställs vid årsmöte medlemsavgiften för
nästkommande år.
Styrelsen kan besluta om att utse person som gjort synnerliga insatser till hedersmedlem.
Hedersmedlem behöver ej erlägga avgift till föreningen.
Medlem kan genom anmälan till styrelsen utträda ur föreningen.
Styrelsen kan besluta om att utse person som gjort synnerliga insatser till hedersmedlem.
Hedersmedlem behöver ej erlägga avgift till föreningen.
Styrelsen kan, genom enhälligt beslut och med omedelbar verkan, ur föreningen utesluta medlem, som
uppenbart motarbetat föreningens intressen eller dess ändamål eller som på annan likvärdig grund ej
bör tillhöra föreningen. Utesluten medlem kan på nästkommande ordinarie årsmöte överklaga
uteslutningen.
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4. VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
5. ORGANISATION
Föreningens verksamhet sköts av:
- Årsmötet vilket är föreningens högsta beslutande organ
- Styrelsen vilken sköter verksamheten mellan årsmötena
- Regionalt ansvariga vilka arbetar med föreningens verksamhet inom ett geografiskt område
6. STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av, ordföranden inräknad, minst fem och
högst nio ordinarie ledamöter, vilka utses av ordinarie årsmöte.
Ordföranden väljs för en tid av ett år. Ledamöterna väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av
två år.
Om ordföranden, eller så stort antal ledamöter avgår under mandatperioden att det totala antalet
kommer att understiga fem, skall extra årsmöte utlysas för förrättande av fyllnadsval.
Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst, men vid personval sker lottning.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som har att handha löpande ärenden och ärenden som
kräver snabbt beslut. Av arbetsutskottet vidtagna åtgärder, som är styrelsefrågor, ska fastställas vid
nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och äger rätt att utse övriga funktionärer.
7. STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsen företräder i alla avseenden föreningen, ansvarar för att dess ändamål uppfylls samt verkställer
årsmötets beslut. Det åligger vidare styrelsen:
•
•
•
•
•

att hålla medlemsförteckning ständigt aktuell
att föra föreningens räkenskaper
att bereda ärenden, som skall föreläggas årsmöte samt avge yttranden över inkomna
motioner
att till revisorerna senast två veckor före ordinarie årsmöte överlämna föreningens
verksamhetsberättelse och räkenskaper jämte styrelseprotokoll och föregående
årsmötesprotokoll för granskning
att fastställa tid och plats för årsmöte samt utfärda kallelse.
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8. REVISION
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska vid ordinarie
årsmöte utses 1-2 revisor(er) och 1-2 revisorssuppleant(er) för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.
Revisor(erna) ska avge en berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret. I denna
berättelse ska frågan om ansvarsfrihet för styrelses ledamöter behandlas.
9. ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte skall hållas under tiden mars - maj året efter verksamhetsåret på tid och plats som
styrelsen beslutar. Motion från enskild medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.
Extra årsmöte ska utlysas om styrelsen så beslutar eller om revisor eller minst en tiondel av föreningens
medlemmar framställer skriftlig begäran härom. I kallelse till extra årsmöte ska lämnas uppgift om
ärende som skall behandlas.
Kallelse till årsmöte ska ske i brev eller medlemstidning och utsändas minst två veckor före mötet.
Beslut på årsmöte kan endast fattas i ärenden som angivits i kallelsen. Kallelsen ska innehålla en
sammanställning över motioner till årsmötet och styrelsens yttranden över dessa. Fullständiga motioner
och yttranden ska finnas att tillgå på föreningens hemsida.
Vid ordinarie årsmöte (och i tillämpliga delar vid extra årsmöte) ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av dagordning.
4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera protokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Resultat- och balansräkning.
8. Revisionsberättelsen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
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11. Val av styrelseordförande.
12. Val av styrelseledamöter utöver ordförande.
13. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er).
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av arvoden och ersättningar.
16. Av styrelsen väckta frågor.
17. Inkomna motioner.
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.
10. RÖSTRÄTT
Vid årsmöte äger varje medlem en röst. För rösträtt vid årsmötet krävs att medlemsavgiften är
föreningen tillhanda senast två veckor före mötet. Rösträtten ska utövas personligen eller via ombud
med fullmakt. Ett ombud får företräda högst en röst utöver sin egen. Vid val av revisor(er) och
revisorssuppleant(er) får redan vald, omvald eller nyvald styrelseledamot inte rösta.
11. BESLUT
Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet, med undantag för fråga om stadgeändring och
föreningens upplösning, som regleras i punkt 13. Vid lika röstetal gäller den mening för vilken mötets
ordförande lagt sin röst. Ordföranden har rätt att i dylika fall låta lotten avgöra. Vid lika röstetal vid
personval skall lottning ske. Vid sluten omröstning ska röstlängd upprättas.
Personval ska avgöras genom sluten omröstning om någon röstberättigad mötesdeltagare så begär.
Annan fråga än personval ska avgöras genom sluten omröstning om minst en fjärdedel av de
röstberättigade mötesdeltagarna så begär.
Om det vid val av styrelse, valberedning, revisorer eller revisorssuppleanter finns fler kandidater än det
antal som ska väljas, genomförs valet på så sätt att varje röstande röstar på högst det antal kandidater
som ska väljas. Alla röster räknas samman och kandidaterna rangordnas efter hur många röster var och
en fått. De som fått flest röster, från rangordningens förstaplats till det antal som ska väljas, är därmed
valda.
12. VALBEREDNING
Valberedningen väljes av ordinarie årsmöte och ska bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande,
samt en suppleant, vilka väljes för tiden intill nästa årsmöte. Valberedningen ska till ordinarie årsmöte
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avge förslag till styrelseledamöter, revisor(er) och revisorssuppleant(er) samt till eventuella fyllnadsval
vid extra årsmöte. Varje medlem kan till valberedningen inkomma med förslag till de val som skall
förberedas. Vid årsmötet kan föreslås även andra kandidater än de som upptagits i valberedningens
förslag. Valberedningen ska verka för att geografisk spridning av ledamöterna uppnås.
13. STADGEÄNDRING SAMT FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Det senare mötet får hållas tidigast två månader
efter det första. Beslut kräver för sin giltighet dessutom att minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna
är för förslaget.
I kallelse till årsmöte skall redogöras för förslaget till stadgeändring respektive upplösning.
I händelse av föreningens upplösning ska kvarvarande medel disponeras i enlighet med föreningens
ändamål.
Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte i Siljansnäs den 24 maj 1997.
Stadgarna reviderade på årsmötet i Myckelmossa den 24 mars 2007 och fastställdes på årsmötet den 5
april 2008.
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Ändringar av stadgarna:
Paragraf 8 Revision, reviderades på årsmötet i Stockholm den 26 mars 2011 och fastställdes på årsmötet i
Skålsjögården den 31 mars 2012.
Paragraf 6 första stycket Styrelse, reviderades på årsmötet i Hunnebostrand den 27 april 2013 och
fastställdes på årsmötet i Karlskoga den 26 april 2014.
Paragraf 2 Ändamål reviderades på årsmötet i Karlskoga den 26 april 2014, och reviderades ytterligare en
gång på årsmötet i Södertälje den 11 april 2015. Stadgeändringen fastställdes på årsmötet den 23 april
2016 i Karlstad.
Paragraf 3 Medlemskap reviderades på årsmötet i Södertälje den 11 april 2015, och fastställdes den 23
april 2016 på årsmötet i Karlstad.
Paragraf 5 Organisation tillades den 23 april 2016 på årsmötet i Karlstad, och fastställdes på årsmötet i
Eskilstuna den 8 april 2017.
Paragraf 9 Årsmöte.
Andra stycket punkt 12 reviderades på årsmötet i Eskilstuna den 8 april 2017. Ny lydelse: Val av
styrelseledamöter utöver ordföranden. Bekräftades på årsmötet 2018.
Paragraf 11 Ny rubrik ”Beslut”
Efter befintlig text i §11 i stadgarna lägga till följande två nya stycken: Personval ska avgöras genom sluten
omröstning om någon röstberättigad mötesdeltagare så begär. Annan fråga än personval ska avgöras
genom sluten omröstning om minst en fjärdedel av de röstberättigade mötesdeltagarna så begär.
Om det vid val av styrelse, valberedning, revisorer eller revisorssuppleanter finns fler kandidater än det
antal som ska väljas, genomförs valet på så sätt att varje röstande röstar på högst det antal kandidater
som ska väljas. Alla röster räknas samman och kandidaterna rangordnas efter hur många röster var och
en fått. De som fått flest röster, från rangordningens förstaplats till det antal som ska väljas, är därmed
valda.
Reviderades på årsmötet i Eskilstuna den 8 april 2017. Bekräftades på årsmötet 2018.
Paragraf 2 Ändamål
Reviderades på årsmöte 2020, samt fastställdes på årsmötet 2021.
Ny lydelse: Föreningens uppgift är att främja studier
och skyddet av landets rovdjursfauna och deras habitat samt att hos allmänheten väcka och underhålla
intresset för rovdjuren, naturen och ett aktivt friluftsliv.
Nämnda uppgifter ska föreningen förverkliga genom att stimulera till och genomföra studieutflykter
och fältstudier för medlemmar och intresserad allmänhet, uppmärksamma och lösa problem genom till
exempel stängsling, bistå myndigheter, organisationer och enskilda personer i frågor som rör våra stora
rovdjur samt utge publikationer.
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Föreningen kan bedriva affärsmässig verksamhet som är förenlig med den ideella verksamheten.
Paragraf 10 Rösträtt
Reviderades på årsmötet 2020, samt fastställdes på årsmötet 2021.
Ny lydelse: Vid val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) får redan vald, omvald eller nyvald styrelseledamot
inte rösta.
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