
STADGAR	  FÖR	  
KULLABYGDENS	  ORNITOLOGISKA	  FÖRENING	  

§	  1	  
Kullabygdens	  Ornitologiska	  Förening,	  KOF,	  är	  en	  ideell	  förening	  som	  verkar	  i	  de	  Nordvästskånska	  kommunerna:	  
Bjuv,	  Båstad,	  Helsingborg,	  Höganäs,	  Åstorp	  och	  Ängelholm.	  Där	  ska	  KOF:	  

• Främja	  utforskandet	  och	  skyddet	  av	  fågelfaunan	  och	  dess	  naturmiljöer	  	  
• Väcka	  och	  uppmuntra	  allmänhetens	  intresse	  för	  fåglar	  och	  natur	  
• Underlätta	  kontakter	  och	  kunskapsutbyte	  mellan	  medlemmarna	  

Dessa	  uppgifter	  vill	  föreningen	  utveckla	  genom	  att:	  

• Organisera	  och	  stötta	  ornitologiska	  undersökningar	  
• Ordna	  inspirerande	  möten	  och	  exkursioner	  
• Samarbeta	  med	  andra	  aktörer	  på	  friluftsområdet	  för	  att	  bredda	  vårt	  kontaktnät	  och	  få	  nya	  idéer	  
• Ge	  ut	  ett	  medlemsblad	  i	  pappersform	  eller	  i	  digital	  form	  
• Serva	  medlemmar	  och	  allmänhet	  med	  såväl	  aktuell	  information	  och	  diskussionsforum	  som	  med	  

bildgalleri,	  ljudinspelningar	  och	  arkivmaterial	  på	  vår	  hemsida	  

§	  2	  
Medlem	  i	  föreningen	  blir	  fysisk	  eller	  juridisk	  person	  när	  ordinarie	  årsavgift	  inbetalats.	  Vill	  flera	  personer	  i	  
samma	  familj	  bli	  medlemmar	  betalar	  en	  person	  ordinarie	  årsavgift,	  medan	  övriga	  bara	  behöver	  betala	  den	  
lägre	  familjeavgiften.	  	  

§	  3	  
Ordinarie	  årsavgift	  och	  familjeavgift	  för	  kommande	  kalenderår	  fastställs	  av	  årsmötet.	  

§	  4	  
Medlem	  som	  betalat	  ordinarie	  årsavgift	  får	  utan	  extra	  kostnad	  föreningens	  medlemsblad.	  

§	  5	  
Föreningens	  räkenskaper,	  förda	  per	  kalenderår	  och	  korrekt	  avslutade,	  ska	  senast	  den	  sista	  februari	  varje	  år	  
överlämnas	  till	  de	  vid	  föregående	  årsmöte	  utsedda	  revisorerna	  för	  granskning.	  Dessa	  ska	  vid	  därpå	  följande	  
årsmöte	  lämna	  en	  berättelse	  över	  den	  verkställda	  granskningen.	  

§	  6	  
Föreningen	  håller	  årsmöte	  senast	  i	  april,	  och	  extra	  medlemsmöte	  då	  styrelsen	  så	  anser	  önskvärt	  eller	  då	  minst	  
tio	  medlemmar	  så	  begär.	  Styrelsen	  bestämmer	  tid	  och	  plats	  för	  årsmötet	  och	  kallar	  till	  det	  senast	  två	  veckor	  
före	  utsatt	  dag,	  och	  en	  vecka	  före	  extra	  medlemsmöte.	  Kallelse	  sker	  genom	  meddelande	  i	  medlemsbladet	  
och/eller	  på	  föreningens	  hemsida,	  www.kof.nu.	  

Ärenden	  som	  ska	  behandlas	  vid	  årsmötet:	  
a. Val	  av	  ordförande	  för	  mötet.	  
b. Val	  av	  sekreterare	  för	  mötet.	  
c. Val	  av	  två	  justeringsmän	  för	  mötet.	  	  
d. Fråga	  om	  kallelse	  till	  årsmötet	  skett	  enligt	  stadgarna.	  	  
e. Styrelsens	  verksamhetsberättelse,	  samt	  resultat-‐	  och	  balansräkning.	  	  
f. Revisorernas	  berättelse.	  	  
g. Fastställande	  av	  resultat-‐	  och	  balansräkning.	  	  
h. Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  för	  föregående	  års	  förvaltning.	  	  
i. Val	  av	  ordförande	  för	  föreningen.	  Vartannat	  år.	  
j. Val	  av	  kassör	  för	  föreningen.	  Vartannat	  år.	  Ej	  samma	  år	  som	  ordföranden.	  
k. Val	  av	  övriga	  styrelseledamöter.	  Tre	  ledamöter	  väljs	  samma	  år	  som	  ordföranden.	  Tre	  ledamöter	  väljs	  

samma	  år	  som	  kassören.	  	  
l. Val	  av	  två	  styrelsesuppleanter.	  Varje	  år.	  	  
m. Val	  av	  två	  revisorer.	  Varje	  år.	  	  
n. Val	  av	  en	  revisorssuppleant.	  Varje	  år.	  	  
o. Fastställande	  av	  ordinarie	  årsavgift	  och	  familjeavgift.	  	  
p. Förslag	  som	  skriftligen	  tillsänts	  styrelsen	  senast	  en	  vecka	  före	  årsmötet.	  	  
q. Övriga	  frågor	  



	  
§	  7	  
Föreningens	  styrelse	  ska	  bestå	  av	  ordförande,	  vice	  ordförande,	  sekreterare,	  vice	  sekreterare,	  kassör	  och	  
ytterligare	  tre	  ledamöter.	  Dessutom	  kallas	  de	  två	  suppleanterna	  till	  styrelsens	  sammanträden.	  Styrelsen	  är	  
beslutför	  om	  minst	  fem	  ledamöter	  deltar	  i	  mötet.	  Alla	  ordinarie	  styrelsemedlemmar	  väljs	  på	  två	  år.	  

§	  8	  	  	  
Styrelsen	  kan	  ge	  föreningsmedlemmar	  i	  uppdrag	  att	  närmast	  under	  styrelsen	  utföra	  vissa	  föreningsuppgifter.	  
Till	  styrelsen	  kan	  medlemmar	  adjungeras,	  utan	  rösträtt,	  för	  att	  stärka	  styrelsens	  kompetens	  när	  så	  behövs.	  
	  	  
§	  9	  
Ändring	  av	  dessa	  stadgar	  kan	  ske	  genom	  beslut	  vid	  två	  på	  varandra	  följande	  
föreningsmöten,	  varav	  minst	  ett	  årsmöte.	  För	  sådan	  ändring	  fordras	  minst	  två	  tredjedels	  majoritet.	  
	  
§	  10	  
Ett	  eventuellt	  beslut	  om	  nedläggning	  av	  föreningens	  verksamhet	  ska	  fattas	  med	  minst	  två	  tredjedels	  majoritet	  
vid	  två	  på	  varandra	  följande	  årsmöten.	  Om	  så	  sker	  ska	  föreningens	  tillgångar	  och	  inventarier	  överlämnas	  till	  
Sveriges	  Ornitologiska	  Förenings	  fågelskyddsfond.	  
	  
	  
	  
	  

Antogs vid årsmötet år 2014 och år 2015 med beslut år 2015 


