KARLSKRONA ASTRONOMIFÖRENING

STADGAR FÖR KARLSKRONA ASTRONOMIFÖRENING
1§

FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är KARLSKRONA ASTRONOMIFÖRENING, och förkortas KAF. Föreningen
har sitt säte i Karlskrona. Organisationsnummer är 802422-5461

2§

ORGANISATIONENS SYFTE
KAF är en ideell, politiskt och religöst obunden förening med uppgift att tillvarata
privatpersoners intresse för ASTRONOMI och med astronomi närbesläktade områden. Föreningen
skall sträva efter jämställdhet och frihet från droger.

3§

ANSLUTNINGAR TILL ORGANISATIONER
Föreningen kan vara ansluten till en eller flera Astronomiska Föreningar samt andra föreningar eller
organisationer som årsmötet och/eller styrelsen beslutar om.

4§

VERKSAMHET
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Vid ordinarie KAF-sammankomster
behandlas kunskaps- och intresseområden utifrån föreningens syfte.

5§

ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas före 15 februari. Kallelse till årsmötet ska ske via e-post, eller skriftligen per
post om medlem så begärt, senast 7 dagar innan mötet för att vara behörigt utlyst. För att mötet skall
anses vara beslutmässigt, ska minst 8 medlemmar vara närvarande. Protokoll skall föras vid varje
årsmöte/medlemsmöte samt vid styrelsemöte. Dessa protokoll skall justeras av mötesordföranden
och hållas tillgängliga för medlemmarna, t.ex. via KAF:s hemsida.
Punkter som ska behandlas på årsmöte specificeras i bilaga 1.
Särskilt medlemsmöte ska sammankallas om styrelsen så beslutar, eller minst en tredjedel av
föreningens medlemmar så begär.
På särskilt medlemsmöte skall endast de punkter som tagits upp i kallelsen behandlas på mötet.

6§

STYRELSE
Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, dock minst fem stycken. Två suppleanter ska finnas.
Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och skall sammanträda minst 3 ggr/år. Styrelsen är
beslutsmässig om minst tre styrelsemedlemmar deltager i mötet, varav en skall vara föreningens
ordförande eller vice ordförande. Protokoll skall föras vid styrelsemöte. Dessa protokoll justeras av
ordföranden och hålls tillgängliga för medlemmarna, t.ex. via KAF:s hemsida.
Styrelsens medlemmar väljs på två år. Suppleanterna väljs på ett år Mandatperioderna för hälften av
ledamöterna upphör med ett års förskjutning i förhållande till mandatperioden för den andra halvan
av styrelsen.
Följande poster måste finnas.





Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Senast en vecka efter årsmötet ska styrelsen hålla ett konstituerande möte där samtliga poster skall
besättas för innevarande verksamhetsår. Firmatecknare ska vara ordförande och vice ordförande
alternativt ordförande och kassör var för sig. Vilket alternativ som ska gälla beslutas på det
konstituerande mötet.
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7§

REVISION
Revision skall verkställas efter verksamhetsårets utgång av de två revisorerna som är valda av
årsmötet. Skriftligt utlåtande skall redovisas på kommande årsmöte. Mandattid för revisorer är ett år.

8§

VALBEREDNING
En valberedning, bestående av två medlemmar, som väljs på årsmötet har en mandattid på ett år.

9§

MEDLEMSKAP OCH RÖSTNING
Envar som erlägger medlemsavgift erhåller medlemskap. Erlagd medlemsavgift för ett
verksamhetsår berättigar till medlemskap fram till 31 mars nästkommande år. Avgift för medlemskap
för nästkommande verksamhetsår fastställs vid årsmötet. Styrelsen kan besluta att anta person som
hedersmedlem och den är då avgiftsbefriad. Den som blir medlem efter september kan få
medlemsavgiften reducerad till hälften för innevarande verksamhetsår. Utebliven medlemsavgift
medför uteslutning. Uteslutning kan även ske, efter styrelsebeslut, om medlem motarbetar
föreningens verksamhet eller bryter mot dess stadgar.
Medlem äger rösträtt med en röst. Röstning skall ske med personlig närvaro eller genom fullmakt.
Endast fysisk person äger rösträtt.
Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av vad som stadgas i 11 § Upplösning. Vid lika
röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.

10§

STADGAR
Vid tvist angående dessa stadgars tolkning, gäller styrelsens tolkning, till dess föreningsmöte
avgjort frågan. För ändring av dessa stadgar krävs enkel majoritet vid ordinarie årsmöte.

11§

UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av KAF måste fattas av två på varandra följande årsmöten/medlemsmöten
med minst 2 månaders mellanrum.
Eventuella överblivna medel ska doneras till ett för ASTRONOMIN tjänligt syfte som beslutas på
det sista mötet. I händelse av en ofrånkomlig världsomfattande katastrof genom nedslag av en
asteroid eller komet får föreningens medlemmar disponera eventuella medel på en hejdundrande fest.

DESSA STADGAR ÄR FASTSTÄLLDA AV KAF VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 2016-01-27.
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BILAGA 1

Föredragningspunkter för Karlskrona Astronomiförenings årsmöte.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mötets öppnande.
Årsmötets beslutsmässighet.
Fastställande av föredragningslista för mötet.
Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande för mötet
b. Sekreterare för mötet
c. Rösträknare
Har stadgeenlig kallelse till mötet utfärdats.
Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Föredragning av revisionsberättelse.
Beslut om fastställande av ekonomisk berättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen omfattar.
Kommande verksamhetsår.
a. Beslut om medlemskap i andra föreningar
b. Fastställande av storlek på medlemsavgift
c. Fastställande av budget
d. Beslut om att ansöka om bidrag för verksamheten
Val av ordinarie ledamöter
Val av suppleanter
Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant
Eventuella fyllnadsval
Val av valberedning
Mötets avslutande

