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1 §  Föreningens namn och säte 
Föreningens fullständiga namn är Friends of Mio. 

Föreningens organisationsnummer är …………………… 

Föreningen har sitt säte i Tanumshede kommun. 

Friends of Mio är en ideell förening och oberoende av politiska, religiösa och motsvarande 
gruppintressen.  

2 §  Föreningens syfte 
Föreningens ändamål är att förvärva och förvalta en plats som genom samspel mellan mark, djur och 
människa ska kunna bevaras och återställas till sitt naturliga och ursprungliga tillstånd. 
 
Mark 
Föreningen ska förvalta marken på så vis att biologisk mångfald gynnas med hjälp av djur och 
människa. Med fokus på ett större, mer långsiktigt perspektiv. 
 
Djur 
Platsen ska erbjuda livslånga hem för djur som annars skulle avlivas på grund av stressrelaterade 
problem, såsom posttraumatisk stress, eller skadeproblematik som kräver tid och utrymme, där 
deras naturliga behov ska tillgodoses. 
 
Människa 
Platsen ska kunna användas som utbildningsresurs på olika nivåer, alltifrån grundskola till universitet.  
Platsen ska ge möjlighet att bedriva forskning och undersökning på hur samspel mellan mark, djur 
och människa kan bevaras och återställas till sitt naturliga och ursprungliga tillstånd. 
Platsen ska vara delvis tillgänglig för publik och därigenom öka intresset och kunskaperna hos 
allmänheten för hur mark kan förvaltas av djur och människa på ett hållbart sätt. 
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3 §  Föreningens arbetsmetod 
Föreningens arbete ska bedrivas som en allmännyttig ideell förening.  

Föreningens ändamål ska uppnås genom: 

1. Välgörenhetsaktiviteter 
2. Medlemsavgifter 
3. Andra aktiviteter som stöttar ändamålet 

4 §  Medlemsavgift 
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Styrelsen har rätt att 

genomföra värvningskampanjer med nedsatt medlemsavgift. 

5 §  Medlemskap 
Medlemskapet är personligt och öppet för alla. Medlemskapet erhålls genom inbetalning av 

medlemsavgiften. Medlemskapet gäller pågående verksamhetsår. Medlem som inte lever upp till 

föreningens stadgar kan uteslutas, ett sådant beslut tas tillfälligt av styrelsen och gäller fram till 

nästkommande årsmöte där mötet fattar ett slutgiltigt beslut. 

6 §  Styrelsen 
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt minst två övriga ledamöter. Utöver dessa 

fem personer bestämmer årsmötet styrelsens storlek. Styrelsen utser inom sig övriga poster 

styrelsen anser sig behöva. Avgår ledamot före mandattidens utgång kan styrelsen välja in en ny 

ledamot i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.  

7 §  Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen 

beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av 

årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, 

samt avge årsredovisning till årsmöte för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när 

ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är 

beslutsför då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val 

genom lottning.  

8 §  Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår stäcker sig från 1/1 – 31/12. 

9 §  Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. 

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till enskild styrelseledamot eller till en eller flera 
särskilt utsedda personer. 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen. 
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10 §  Revisor 
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast den 

1/3 avge sin revisionsberättelse.  

11 §  Årsmöte 
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/4 på tid 

och plats som styrelsen bestämmer. Digitala årsmöten kan förekomma. Mötet skall aviseras till alla 

medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte. Vid 

ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

5. Fastställande av dagordning.  

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.  

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

9. Fastställande av medlemsavgifter.  

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret.  

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år. (ej samma år som kassör)  

12. Val av kassör i föreningen för en tid av 2 år. (ej samma år som ordförande)  

13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år (hälften på ett år och hälften på två år sedan 

fortlöpande på två år.)  

14. Val av minst två personer till valberedning.  

15. Val av revisor samt suppleant.  

16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

17. Övriga frågor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar 

får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.  

12 §  Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/4 av 

föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå 
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det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de 

ärenden som angivits i kallelse behandlas. Extra årsmöten kan hållas digitalt. 

13 §  Rösträtt 
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig, den kan utövas genom ombud eller 

genom att kontakta styrelsen senast 2 dagar före årsmötet eller extra årsmöte.  

14 §  Beslut, omröstning och beslutsmässighet 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. 

Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller 

den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av 

styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, 

inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som 

är närvarande på mötet.  

15 §  Regler för ändring av stadgarna 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. Förslag om 

stadgeändringar skall dock komma in skriftligt till styrelsen minst 5 veckor innan årsmötet, samt 

finnas med i kallelsen till årsmötet.  

16 §  Utträde 
Medlem som önskar utträda ur föreningen gör så genom att ej erlägga medlemsavgift samt meddela 

styrelsen. 

17 §  Uteslutning av medlem 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala 

beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat 

föreningens intressen eller medlemmar. 

18 §  Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av ordinarie årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av 
antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till en stiftelse 
med liknande ändamål. 


