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Stadgar - Föreningen för Ekofilosofi -  Antagna av Årsmöten 2014-2015 

§ 1. Föreningens namn 
Föreningens namn är Föreningen för Ekofilosofi 

§2. Föreningens säte 
Föreningen har sitt säte i Värmlands län. 

§ 3. Föreningens ändamål 
 Föreningen skall verka för att sprida information om ekofilosofi och dess viktiga roll för 

förståelse av miljö- och framtidsfrågors filosofiska och kulturella rötter. Föreningen skall 

organisera aktiviteter som ger introduktion till och fortbildning inom ämnesområdet samt 

sådana som uppehåller och utvecklar intresset för ekofilosofin. 

§ 4. Medlemskap  

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av ekofilosofiska frågor. 

Varje medlem äger en röst. 

§5. Medlemsavgift 
Medlemsavgift fastställs årligen av årsmötet för kommande kalenderår. 

§ 6. Föreningsstämma 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och mellan stämmorna är det styrelsen. 

Föreningsstämman ska hållas årligen och ska vara genomförd före maj månads utgång. 

Kallelse till föreningsstämma skall ske med mail där så är möjligt, eljest skriftligen, senast två 

veckor i förväg. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid stadgeändring där 2/3 majoritet 

krävs vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid lika röstetal gäller den mening som 

stämmans ordförande biträder. Vid val skiljer dock lotten. Personval sker med öppen 

omröstning såvida inte sluten omröstning begärs. För rösträtt vid föreningsstämma krävs 

personlig närvaro samt att medlemsavgift för året erlagts. 

§ 7. Styrelsen 

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning. 

Styrelsen skall bestå av tre eller fem ledamöter valda på tre år (saxat val) samt  högst två 

suppleanter valda på ett år. 
Styrelsen utser själv sin ordförande. För beslutsmässighet krävs att minst tre 
ledamöter är närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 

ordförande utslagsröst. 

 

§ 8 Protokoll 

Protokoll skall föras vid föreningsstämma och vid styrelsesammanträde. 

§ 9. Räkenskapsår, revision 

Räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna, verksamhetsberättelsen och protokoll för 

föregående år skall senast 8 veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna. Revisorerna skall 

verkställa revision enligt god revisionssed samt avge en revisionsberättelse senast 4 veckor före 

årsmötet. 

 



  2(2) 

Stadgar gällande Föreningen för Ekofilosofi, ideell förening 

 

Stadgar - Föreningen för Ekofilosofi -  Antagna av Årsmöten 2014-2015 

 

§ 10. Valberedning 

Föreningsstämman skall utse valberedning bestående av tre personer med tre års mandat tid 
och som förnyas med en ledamot varje år. Valberedningen skall avge förslag till 
föreningsstämman om val av ledamöter till styrelsen och revisorer. 

§ 11. Firmatecknare 
Styrelsen gemensamt är firmatecknare liksom den eller de den utser. 

§ 12. Motioner 
Medlem som vill ha ärende behandlat på årsmötet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen fyra 
veckor före föreningsstämman. 
 
§ 17 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma 

1. Stämmans öppnande och anmälan av övriga frågor  
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman  
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare  
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  
5. Föredragning av verksamhetsberättelsen för föregående år  
6. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid  
7. Beslut om fastställande av balansräkning  
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman  
10. Frågor som enskild medlem stadgeenligt framfört  
11. Val av ledamöter i styrelsen jämte ev. suppleant(er) 
12. Val av en revisor jämte en suppleant på ett år 
13. Val av tre ledamöter i valberedningen på tre år, varav en sammankallande  
14. Beslut om nästa års medlemsavgifter  
15. Övriga frågor (anmäls under punkt 1)  
16. Stämmans avslutande. 

§ 13. Upplösning 

Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga 

röstberättigade medlemmar på ordinarie föreningsstämma eller med två tredjedels (2/3) 

majoritet av de röstande av två (2) på varandra följande föreningsstämmorna. 

                   *********************** 

Stadgeändringar 

Bildat i Lurö den 14 september 1996 

§3 och §4 ändrade vid årsmöte 2006 och 2007. 

Ändrat namn vid årsmötet 2012-03-25 efter tidigare beslut 2011-03-20. 
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