Stadgar
§1
Ålands fågelskyddsförening, vars hemort är Mariehamn, har till uppgift att arbeta för utforskandet av
Ålands fågelfauna samt att verka för skydd av de fågelarter vilka inom landskapet äro fridlysta eller eljest
i behov av skydd. Föreningen skall även arbeta för att bland allmänheten väcka och underhålla intresset
för fågelfaunan och för skydd för de miljöer fåglarna äro beroende av. Sina syften förverkligar föreningen
genom att utöva upplysnings- och publiceringsverksamhet samt genom att anordna möten och
exkursioner m.m. dylikt.
§2
Till medlem i föreningen kan antagas varje för föreningens strävanden intresserad fysisk eller juridisk
person, som av styrelsen godkändes. Till hedersmedlem kan årsmötet, på förslag av styrelsen, utse
person som på ett framgångsrikt sätt främjat föreningens syften. Hedersmedlem erlägger ingen avgift.
Föreningen kan även ha understödjande medlemmar, erlägger en större avgift enligt särskild
överenskommelse. Medlem erlägger en årlig avgift, som för ett år i gångenfastställs av årsmötet.
§3
Medlemmar kunna sammansluta sig till lokala föreningar eller sektioner, i överensstämmelse med
föreningens stadgar och syften. Lokal förening eller sektion äger rätt att fastställa egen årsavgift för sina
medlemmar samt inneha egna stadgar, vilka godkänts av föreningens årsmöte
§4
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordförande samt fyra medlemmar och
en ersättare, vilka för ett år i gången utses av årsmötet. För ett år i gången utses av årsmötet även två
revisorer och en ersättare.
Styrelsen utser inom sig viceordförande, kassör och sekreterare. Därest någon av de vid årsmötet
närvarande medlemmar så påyrkar, sker val av styrelse och revisorer med slutna röstsedlar. I händelse
att rösterna faller lika skall lottning tillgripas då det gäller val, i andra fall är ordförandes röst avgörande.
§5
Styrelsen åligger att handha föreningens angelägenheter samt att ombesörja övriga densamma
ombetrodda ärenden. Styrelsen är beslutför om tre av dess medlemmar på kallelse av ordförande eller
vid hinder för denna av viceordföranden, är närvarande vid styrelsemötet.

§6
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och bör överlämnas till revisorerna inom januari
månad.
§7
Föreningens namn tecknas av ordförande eller vid förfall för denne av viceordföranden, och kontra
signeras av sekreteraren eller kassören.
§8
Kallelse till föreningens möten sker genom annons i en på orten allmänt utkommande dagstidningar,
senast fem dagar före mötesdagen. På samma sätt delgives styrelsen övriga tillkännagivanden
§9
Föreningens årsmöte bör hållas före mars månads utgång och extra möte då styrelsen så anser, eller
minst tio medlemmar skriftligen därom anhåller hos styrelsen. Vid extra möte må endast de i
möteskallelsen nämnda frågorna leda till beslut. Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
1. Val av mötesordförande, sekreterare, och två protokolljusterare.
2. Konstatera hur vida mötet är stadgeenligt sammankallat
3. Föredrages för godkännande styrelsens verksamhetsberättelse
4. Föredrages för godkännande och fastställelse av föreningens bokslut samt delgives revisorernas
utlåtande.
5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Fastställande av medlemsavgift er för innevarande verksamhetsår
7. Val av styrelse och revisorer
8. Frågor som styrelsen framlägges
9. Frågor som av medlemmar skriftligen, senast två veckor före mötet framställts till styrelsen med
anhållan om behandling vid årsmötet
10. Övriga vid mötet väckta frågor

§10
Föreningen är berättigad att motta donationer och testamenten
§11
Ändringar av stadgarna eller förslag angående föreningens upplösning skall avgöras av två
föreningsmöten, varemellan minst 2 veckors tid förflutit. Beträffande ändring av stadgarna och
föreningens upplösning erfodras vid vardera möte minst ¾ röstmajoritet
§12
I händelse av föreningens upplösning, skall dess tillgångar överlämnas till Ålands landskapsstyrelse och
användas för främjande av naturskydd inom landskapet Åland.

§13
I fall som icke förutses i dessa stadgar skall lagen om föreningar gälla
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Åland fågelskydds förening r.f. grundades 30 mars 1927 och bedriver bland annat ringmärknings och
observationsverksamhet vid fågelstationerna Lågskär och Signilskär.

