Stadgar
För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

§ 1 Firma
Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Ronneby.

§ 3 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att verka för hållbar utveckling i biosfärområdet Blekinge
Arkipelag genom;
•
•
•
•
•
•

att främja ekonomisk utveckling samt en samhällsutveckling i övrigt som är
ekologiskt och social hållbar.
att arbeta för en lokal förankring av områdets utveckling.
att underlätta demonstrationsprojekt, utbildning, praktik, forskning och
uppföljning och utvärdering.
att bidra till att bevara landskap, ekosystem och biologisk mångfald.
att bidra till ökad sysselsättning, entreprenörskap och ökad livskvalitet för
boende i området,
att medverka i utvecklingen av regionala, nationella och internationella nätverk

§ 4 Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde är kust- och skärgårdsområdet i Karlskrona, Ronneby
och Karlshamns kommuner inom Blekinge län enligt fastställd karta.

§ 5 Medlemskap
Föreningen är öppen för enskilda personer och juridiska personer som vill stödja
biosfärområdets utveckling. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningens
styrelse. Som medlem antas alla som skäligen förväntas följa föreningens stadgar,
målsättningar och beslut och som kan bidra till förverkligande av ändamålet med
föreningen.

§ 6 Medlemsavgift
Beslut om årlig medlemsavgift tas vid ordinarie årsmöte.

§ 7 Utträde
Utträde ur föreningen ska skriftligen tillställas styrelsen. I samband med utträde ur
föreningen förlorar medlem rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens
angelägenheter.

§ 8 Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling eller som
missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas ur föreningen av styrelsen. Den som uteslutits
förlorar omedelbart sin rätt att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens
angelägenheter. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till
årsmöten. Detta ska ske genom att en anmälan till styrelsen inom tre månader efter det
att meddelande om uteslutning avsänts till medlemmen.

§ 9 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av nio (9) ordinarie
ledamöter. Av dessa ska de berörda kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn
samt Länsstyrelsen Blekinge utse vardera en ledamot. Ledamöterna ideell och privat
sektor väljs på två år med växlande mandattid. Ordföranden väljs årligen bland
styrelsens ordinarie ledamöter, och bör i första hand väljas bland de ledamöter som inte
representerar kommunerna eller länsstyrelsen. Styrelsen äger rätt att adjungera personer
till styrelsen. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsen bör ha följande sammansättning:
• Ideella sektorn
• Forskning/utbildning eller övrig samhällssektor
• Näringslivet inklusive de areella näringarna och fiske.
• Länsstyrelsen i Blekinge
• Karlskrona kommun
• Ronneby kommun
• Karlshamns kommun

Ordföranden kallar till styrelsemöten.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den uppfattning som ordföranden
företräder. Vid personval avgörs frågan genom lottning.

§ 10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser.

§ 11 Årsredovisning
Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie
årsmöte.

§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 13 Revisorer
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av de revisorer som
utses av årsmötet. Föreningen ska ha två revisorer samt en revisorsersättare. Ordinarie
revisorer väljs på två (2) år med växlande mandattid för tiden fram till och med nästa
ordinarie årsmöte. Revisorsersättaren väljs på ett (1) år för tiden fram till och med nästa
ordinarie årsmöte.

§ 14 Revision
Årsrevisionen ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast
två (2) veckor före ordinarie årsmöte.

§ 15 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för angivet
ändamål begärs av minst en revisor eller minst en tiondel (1/10) av samtliga
röstberättigade medlemmar.
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denna av den som styrelsen
utsett.
Årsmötet är beslutsmässig med det antal röstberättigade som är närvarande vid mötet.
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Ingen får som ombud företräda mer än en
medlem.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas.
1. Mötets öppnande
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två rösträknare
7. Fastställande av röstlängd
8. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
9. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
10. Revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
15. Beslut om årlig medlemsavgift
16. Val av styrelseledamöter
17. Val av ordförande
18. Val av revisorer och revisorsersättare
19. Val av valberedning jämte sammankallande
20. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet
21. Mötets avslutande

§ 16 Valberedning
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter där en kommer från den offentliga sektorn en
från den ideella sektorn och en från näringslivet.

§ 17 Kallelse
Kallelse till årsmöte ska ske genom skriftligt meddelande eller med e-post till varje
medlem.
Kallelse ska ske tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte.
I kallelsen anges de ärenden som ska behandlas på årsmötet.
Kallelse till extra årsmöte ska ske tidigast två (2) veckor och senast en (1) vecka före
mötet.
Styrelsen ska omedelbart underrätta revisorerna om att kallelse utgått till årsmöte.

§ 18 Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte ska anmälas skriftligen till
styrelsen senast åtta (8) veckor innan mötet.

§ 19 Meddelanden
Andra meddelanden än kallelse till årsmöte ska lämnas till medlemmarna genom
nyhetsbrev, e-post, eller annons.

§ 20 Upplösning av föreningen
Beslut om att upplösa föreningen blir giltigt om samtliga röstberättigade medlemmar är
ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande
årsmöten och minst 2/3 av de röstande på det senare årsmötet biträder förslaget.
Vid föreningens upplösning ska tillgångarna överlämnas till medlemskommunerna och
länsstyrelsen i relation till deras grundfinansiering av förening.

§ 21 Stadgeändring
Beslut om att ändra stadgarna blir giltigt om samtliga röstberättigade medlemmar är
ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande
årsmöten och minst 2/3 av de röstande på det senare årsmötet biträder förslaget.

Dessa föreningsstadgar har antagits för föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag
vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011.
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