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Stadgar 
 

§ 1 Föreningens namn och säte 

Föreningens namn är Göteborgs Fågelförening - Västsveriges Fågelförening och 
förkortas GBF, (i det följande benämnd föreningen). Föreningen har sitt säte i 
Göteborg. 

 

§ 2 Ändamål och verksamhet 

Föreningen har till ändamål att höja och främja intresset för exotiska fåglar och 
dess hållande.  

Att verka för samarbete mellan fågeluppfödare, tamfågelhållare och intresserade av 
dessa verksamheter. 

Föreningens verksamhet skall huvudsakligen bedrivas genom att: 

1. verka för fågelhållningens främjande 
2. eftersträva knytandet av förbindelser med andra fågelintressenter med 

samma ändamål 
3. ordna medlemsmöten 
4. vara medlemmarna behjälpliga vid inköp av fåglar, foder och tillbehör 
5. anordna och/eller vara delaktiga i utställningar eller andra offentliga 

evenemang i den mån det är möjligt 
 

§ 3 Medlemskap 

Medlemskap i föreningen erhålls vid erläggandet av fastställd medlemsavgift. För 
okänd person äger styrelsen rätt att begära referenser. Medlem förbinder sig att 
följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till föreningens målsättning. När 
medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i 
medlemsförteckningen. 

Hedersmedlem kan utses i de fall styrelsen anser att person särskilt bidragit till 
föreningens förverkligande av dess ändamål. Styrelsen beslutar och utser denne. 
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§ 4 Medlemsavgift 

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift. Årsavgiften fastställs 
av den ordinarie föreningsstämman för ett (1) år i sänder. För ungdom under 18 år 
fastställs särskild avgift. För förnyelse av medlemskap skall medlemsavgift för 
innevarande år, vara föreningen tillhanda senast den 31:a januari. 

 

§ 5 Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen 
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat 
medlemsavgift för följande verksamhetsår senast den 31:a januari, får anses ha 
begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att 
personen avförs från medlemsförteckningen.  

 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen består av: 

ordförande, kassör, sekreterare, minst två (2) ledamöter jämte minst två (2) 
suppleanter. Styrelsen jämte suppleanterna väljs för en tid av två (2) år.  

Ledamöterna och suppleanterna skall avgå växelvis, dvs ha delvis överlappande 
mandatperioder. Ordförande och sekreterare skall inte ha samma mandatperiod. 

Avgående ledamot och suppleant kan återväljas. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande. Vid behov kan även en vice sekreterare utses av styrelsen. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre (3) ledamöter eller suppleanter är 
närvarande. Suppleant inträder när ordinarie ledamot är frånvarande och blir då 
röstberättigad. Vid omröstning inom styrelsen äger varje ledamot och 
röstberättigad suppleant en (1) röst. Vid lika röstetal är ordförandes röst 
utslagsgivande. 

Styrelsen kan vid behov utse funktioner som är nödvändiga för föreningens 
verksamhet. 

 

 

 

 

http://www.papegoja.org/


         
   
             
             Göteborgs Fågelförening – Västsveriges Fågelförening 

 
 

Sida 3 av 7 
 

§ 7 Styrelsens verksamhet 

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. 

Styrelsen åligger: 

1. att verka för föreningens ändamål 
2. att förvalta föreningens tillhörigheter 
3. att verkställa de beslut som fattas av föreningen vid föreningsstämma 
4. att ta emot och bereda av enskild medlem väckta förslag, samt därefter 

förelägga föreningen dem. 
 

Ordföranden åligger: 

1. att leda styrelsens och föreningens överläggningar 
2. att kalla styrelsen till sammanträden 
3. att underteckna alla viktigare skrivelser, justera styrelsens och föreningens 

protokoll 
4. att vaka över att protokollens beslut blir genomförda 
5. att vid behov representera föreningen  

 

I händelse av frånvaro för ordföranden skall vice ordföranden ersätta denne. Är 
både ordförande och vice ordförande frånvarande vid styrelsesammanträde eller 
föreningsmöten, utser de närvarande ordförande för det aktuella tillfället. 
   

Sekreteraren åligger:  

1. att föra protokoll vid styrelsens sammanträden och medlemsmöten.  
2. att ta emot inkommande ärenden från föreningsmedlemmar och styrelsen och 

sätta upp dem, jämte övriga uppkommande frågor till föredragningslista vid 
styrelsesammanträden eller medlemsmöten 

3. att i samråd med ordföranden upprätta och utfärda skrivelser samt lagra 
dokumenten, elektroniskt och/eller i pappersform. Dokument enligt §7, 
punkt 4 skall även förvaras i pappersform 

4. att ta emot och förvara föreningens handlingar  
5. att hålla matrikel över föreningens medlemmar 
6. att utarbeta förslag till årsberättelse över föreningens verksamhet.  
7. att skicka uppdaterade medlemslistor till företag där medlemmarna får rabatt 

I händelse av frånvaro av sekreterare ska vice sekreterare, om sådan utsetts, överta 
hans/hennes skyldigheter.  

http://www.papegoja.org/


         
   
             
             Göteborgs Fågelförening – Västsveriges Fågelförening 

 
 

Sida 4 av 7 
 

Kassören åligger: 

1. att inkassera och förvalta föreningens kontanta medel och föra räkenskaper  
2. att betala räkningar 
3. att visa kassan och räkenskaperna för revisorerna, vars årsberättelse skall 

föredras vid ordinarie föreningsstämma årsmöte. Denne är även skyldig att när 
helst styrelsen så beslutar framlägga redovisning över förvaltningen 

4. att fortlöpande lämna meddelanden om nya medlemmar till sekreteraren 
5. att fortlöpande meddela riksförbundets registeransvarige person nya och 

återbetalande medlemmar 
 

§8 Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller tillsammans. 
För räkningar överstigande 1000Kr skall ordförande attestera dessa. 

 

§9 Revisorer 

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
verksamhet, utses en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant av ordinarie 
föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

 

§10 Förvaltnings- och räkenskapsår 

Föreningens förvaltnings- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 dec.  

Räkenskaperna för föregående förvaltningsår skall föreläggas vid ordinarie 
föreningsstämma. 

 

§11 Årsredovisning 

Årsredovisning skall bestå av resultaträkning, balansräkning, styrelsens 
verksamhetsberättelse och ev. rapporter från andra aktiviteter som genomförts 
under verksamhetsåret. 
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§12 Utställningar 

Föreningen avhåller om möjligt minst 1 utställning varje år. För alla av föreningen 
anordnade utställningar skall utses en kommitté på minst fem (5) personer, varav 
minst två (2) skall vara styrelsemedlemmar. 

 

§13 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 

Styrelsen kallar till ordinarie föreningsstämma som hålls årligen före februari 
månads utgång. Kallelse skall utfärdas minst tio (10) dagar före stämman. 

Extra föreningsstämma kan hållas när och var styrelsen så finner nödvändigt, eller 
när minst 1/10 av medlemmarna, dock minst fem (5) personer, har gjort en skriftlig 
framställning till styrelsen.  

Kallelse till extra föreningsstämma skall ske skriftligen genom brev med posten, 
eller via      e-post minst en (1) vecka i förväg.  

Vid extra föreningsstämma få endast sådana frågor upptas till behandling som 
delgivits i kallelsen. 

 

§14 Motioner 

Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma, skall 
skriftligen anmäla ärendet till styrelsen, senast två månader innan förvaltningsårets 
utgång. 

 

§15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande  
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av sekreterare för stämman 
4. Val av två (2) stycken justerare för stämman (tillika rösträknare) 
5. Kallelsens utsändande i laga tid 
6. Godkännande av röstlängden 
7. Fastställande av dagordningen 
8. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret  
9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen för det senaste året.  
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10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret. 

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelselsen för det gångna årets förvaltning 
12. Bestämmande av årsavgiften 
13. Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret 
14. Val av ordförande i förekommande fall på två (2) år 
15. Val av kassör i förekommande fall på två (2) år 
16. Val av sekreterare i förekommande fall på två (2) år 
17. Val ledamöter i styrelsen för en tid på två (2) år 
18. Val av suppleanter på två (2) år 
19. Val av revisorer på ett (1) år 
20. Val av revisorssuppleant på ett (1) år 
21. Valberedning på ett (1) år 
22. Behandling av förslag från styrelsen 
23. Behandling av skriftliga motioner från medlemmarna 
24. Mötets avslutande 
 

§16 Rösträtt och yttranderätt på ordinarie- och extra föreningsstämma 

Medlem som har betalt medlemsavgifter för kommande verksamhetsår-
/räkenskapsår äger rösträtt. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.   

För närvaro skall anmälan göras till styrelsen senast det datum som styrelsen anger. 
 

§17 Val 

Föreningsstämma äger beslutsrätt om minst 7 medlemmar är närvarande. Varje 
medlem äger yttrande och rösträtt. Val eller beslut sker genom öppen omröstning, 
om inte votering eller omröstning med slutna sedlar begärs, och med enkel 
majoritet. Vid sluten omröstning och lika röstetal avgörs frågan genom lottning. 

 

§18 Uteslutning 

Medlem, som motarbetar föreningen eller dess ändamål, i utomstående kretsar 
försöker sänka dess anseende, uppträder olämpligt mot dess domare eller 
funktionärer, eller som gjort sig skyldig till förtal eller svikligt förfarande, kan 
uteslutas ur föreningen på viss tid eller för alltid. Medlem, vilken skall uteslutas, 
äger dock rätt att försvara sig på styrelsesammanträde. Styrelsen ansvarar för att 
kalla medlemmen till sammanträdet. 
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§19 Upplösning av föreningen 

Om 4/5 av föreningens närvarande medlemmar vid föreningsstämma beslutar att 
föreningen skall upphöra, skall föreningens tillgångar fördelas genom auktion eller 
försäljning. Behållningen doneras till Riksförbundet Svensk Fågelhobby. Beslut om 
föreningens upphörande måste dock fattas av två (2) på varandra följande 
föreningsstämmor varav den ena skall vara en ordinarie föreningsstämma. 

 

§20 Stadgeändringar 

Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade 
stämmodeltagare är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två (2) på 
varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare 
stämman gått med på beslutet. 

 

 

Dessa stadgar antogs av föreningen år 1968 
Revidering av paragraf 18 vid årsmöte 2009. 
Reviderade vid årsmötet 2011. 
Reviderade vid årsmötet 2012. 
Reviderade vid årsmötet 2014. 
Reviderade vid årsmötet 2016. 

 

http://www.papegoja.org/

