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§ 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 
• Medelpads ornitologiska förening är en ideell 

sammanslutning som har till ändamål 
o att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i 

Medelpad 
o att verka för att hos allmänheten väcka och 

underhålla intresset för fågelfaunan och dess miljö 
o att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar. 

• Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bland annat 
genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, 
uppmärksamma fågelskyddsärenden, bistå myndigheter, 
organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör 
föreningens verksamhetsområde, ge ut en medlemstidning 
samt genom att anordna sammankomster och exkursioner. 

§ 2 REGIONALFÖRENING  
• Föreningen är verksam inom landskapet Medelpad 

(Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner). 
• Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges 

ornitologiska förening – SOF (riksföreningen) och har som 
sådan att verka för riksföreningens syften. MOF får 
företräda riksföreningen (SOF) endast på uppdrag av SOF 
styrelse. 

• MOF ansvarar inom landskapet för fågelrapportering och 
fågelfaunistik på uppdrag av riksföreningen. 

§ 3 MEDLEMSKAP 
Medlem kan vara fysisk eller juridisk person. 

• Huvudmedlem är vuxen fullbetalande medlem 
• Ungdomsmedlem är medlem upp till 21 år. 
• Ungdomsmedlem i familj som saknar vuxen medlem är också 

huvudmedlem 
• Familjemedlem är medlem som är del i familj med vuxen 

huvudmedlem 
• Familjemedlem som är ungdomsmedlem kan också vara 

medlem i familj med annan huvudmedlem än vuxen. 
• Hedersmedlem - föreningen kan välja person som på ett 

framstående sätt främjat föreningens syften till 
hedersmedlem. 

• Hedersordförande - till hedersordförande kan föreningen 
välja avgående ordförande. 

• Medlem, med undantag för familjemedlem, får föreningens 
medlemstidning utan extra kostnad. 

• Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut 
av årsmötet.  

• Juridisk person kan prenumerera på medlemstidskrift. 

§ 4 BESLUTANDE ORGAN 
• Föreningens beslutande organ är årsmöte och 

föreningsstyrelse.  
• Styrelsen beslutar om och tillsätter kommittéer som arbetar 

på uppdrag av styrelsen i enlighet med 1 § och 2 §. 

§ 5 STYRELSE   
• Föreningens styrelse består av lägst sju ordinarie ledamöter 

inklusive ordförande. Ordförande väljs för en tid av två år. 
Övriga ledamöter väljs så att årligen halva antalet ledamöter 
utses för en tid av två år. För det fall att så stort antal 



ledamöter avgår under mandatperioden att styrelsen totalt 
efter insättandet av suppleanter kommer att understiga fem 
ledamöter skall extra årsmöte utlysas för förrättande av 
fyllnadsval. 

• Suppleanter till styrelsen kan väljas på en tid av ett år 
• Styrelsen har sitt säte i Sundsvall. 
• Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är 

närvarande. 
• Vid lika röstantal skall ordförandes röst fälla utslag 
• Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller 

utom styrelsen kassör, sekreterare och andra erforderliga 
funktionärer. 
 

§ 6 STYRELSENS ÅLIGGANDEN 
• Styrelsen ansvarar för att föreningens ändamål följs samt 

verkställer årsmötets beslut.  
• Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar svara för 

föreningens verksamhet enligt fastställda planer, upprätta 
budget samt tillvarata medlemmarnas intressen.  

• Styrelsen ansvarar för och förvaltar föreningens ekonomi 
samt de fonder som föreningen förvaltar. 

• Verksamhetsår är kalenderår. 

§ 7 REVISION 
• För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens 

förvaltning skall vid ordinarie årsmöte utses två revisorer 
och två suppleanter för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. 
Föreningens revisorer skall ha full insyn i styrelsens arbete 
och räkenskaper. 

• Senast 14 dagar före ordinarie årsmöte skall styrelsen till 
revisorerna överlämna föreningens vederbörligen avslutade 
räkenskaper för granskning samt verksamhetsberättelsen. 

• Revisorerna skall till ordinarie årsmöte avge berättelse över 
styrelsens förvaltning under verksamhetsåret eller den tid 
revisionen omfattar.  

§ 8 ÅRSMÖTE 
• Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls 

före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. 

• Extra årsmöte skall utlysas då styrelsen så beslutar eller 
revisorerna eller minst en tiondel av föreningens medlemmar 
framställer skriftlig begäran härom, med uppgift om ärende 
som skall behandlas. 

• Kallelse till årsmötet, skall av styrelsen senast två veckor 
före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras i 
ortspressen. 

• Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Röstning via ombud 
accepteras inte.  

• Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och 
protokollföras: 

• Mötets öppnande 
• Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
• Val av mötesfunktionärer, mötesordförande, 

mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare                  
• Fastställande av dagordning 
• Styrelsens årsberättelse 
• verksamhet 
• ekonomi 
• Revisorernas berättelse 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Fastställande av årsavgifter  
• Val av föreningsfunktionärer 

o Ordförande (vartannat år) 



o Styrelseledamöter 
o Styrelsesuppleanter, revisorer, revisorsuppleanter 

och valberedning 
• Förslag från styrelsen 
• Motioner 
• Övriga ärenden 
• Mötet avslutas 

§ 9 MOTIONER – FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN 
• Medlem kan inlämna motion inför årsmötet.  
• Motion skall lämnas till styrelsen minst en månad före 

årsmötet. Styrelsen skall behandla motionen och lämna 
förslag till årsmötet. 

• Styrelsen kan lämna egna förslag till årsmötet. 

§ 10 VALBEREDNING 
• Valberedning väljs av årsmötet och skall bestå av två 

ledamöter varav en sammankallande vilka väljs för tiden 
intill nästa ordinarie årsmöte. 

• Valberedningen har att till ordinarie årsmöte avge förslag 
till de val som enligt 8 § skall förekomma vid årsmötet samt 
till eventuella fyllnadsval vid extra årsmöte. 

• Varje medlem äger rätt att till valberedningen inkomma med 
förslag till de val som skall förberedas. 

• Vid årsmötet kan även andra kandidater förordas än de som 
upptagits i valberedningens förslag. 

§ 11 ÖVERSKOTT 
• Uppkommer överskott på föreningens verksamhet skall detta 

enligt årsmötets beslut föras i ny räkning eller användas för 
något med föreningens syften förenligt ändamål. 

§ 12 UTESLUTNING AV MEDLEM 
• Medlem får uteslutas ur föreningen om denne motarbetar 

eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens 
syften eller verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av 
styrelsen. Medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig innan 
beslut fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligen 
motiverat och protokollfört. 

§ 13 STADGEÄNDRING SAMT FÖRENINGENS 
UPPLÖSNING 

• Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen 
skall 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 giltighet dessutom att minst tre fjärdedelar 
av vid varje möte närvarande medlemmar biträder förslaget. 

• Förslag till ändringar av föreningens stadgar skall delges 
medlemmarna senast 14 dagar före det årsmöte där beslut 
skall fattas. 

• I händelse av föreningens upplösning skall kvarvarande 
medel överlämnas till riksföreningen. 

§ 14 GODKÄNNANDE AV STADGAR 
• Föreningens stadgar skall för att vara gällande godkännas 

av riksföreningens styrelse. 
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