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Föreningen Rädda Regnskog, Sverige    	  

STADGAR 

Antagna på konstituerande möte lördag 9 april 2005.  
Ändrade enligt beslut på årsmöte 21 mars 2010. 

 
§ 1 Namn och säte 

Föreningens namn är Föreningen Rädda Regnskog, Sverige och föreningen har sitt säte i 

Stockholm, Sverige. 

  

§ 2 Syfte och verksamhet  

Föreningen ska verka för att tropisk skog skyddas, och i skogligt utarmade områden, återställs 

och bevaras. Detta bör ske i respektfullt och nära samarbete med lokal befolkning. 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.  

Föreningen är ideell och alltså icke vinstdrivande. 

Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställts 

vid föreningens möten. 

Föreningens verksamhet kan innefatta: 

- Insamling av medel till stöd för projekt, organisationer och sammanslutningar som 

verkar i enlighet med föreningens syften. 

- Samarbete och utbyte med projekt, organisationer och sammanslutningar som verkar i 

enlighet med föreningens syften. 

- Informationsspridning om den tropiska skogen och frågor av betydelse för skogens 

fortsatta existens och för de människor som lever i skogens närhet.  

- Opionsbildning och påverkansarbete till förmån för den tropiska skogen. 

- Andra ideella aktiviteter som stödjer föreningens syften. 

 

§ 3 Speciellt om insamlingar 

För insamlingar ska gälla följande:  

- Inkomna medel skall endast disponeras för angivet syfte eller efter givarens önskemål, 

samt komma ändamålet till godo utan onödiga kostnader. 

- Föreningen ska vid information till allmänheten klart ange insamlingens ändamål och 

andra omständigheter av betydelse för givaren. 
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- Det ska framgå i föreningens marknadsföring hur mycket av gåvomedlen som sparas i 

föreningen för finansiering av tidigare gjorda och framtida åtaganden. 

 

§ 4 Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid 

föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska omnämnas i kallelsen 

till mötet. Beslut om stadgeändring kan inte fattas med annat än två tredjedels (2/3) majoritet 

bland de närvarande medlemmarna. 

 

§ 5 Medlemmar  

Medlem i föreningen kan varje person bli som vill stödja föreningens syften och som 

förbinder sig att följa dessa stadgar. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina 

medlemmar. Till hedersmedlem kan på styrelsens framställan kallas en person som på ett 

förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa. Som medlem räknas endast den som erlagt 

medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret. 

 

§ 6 Medlemsavgift  

Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år 

fastställs av föreningens årsmöte.  

 

§ 7 Medlemskapets upphörande  

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller 

dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och av föreningsmötes beslut skiljas från 

medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en 

vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas. Medlem som inte erlagt 

medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.  

 

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår  

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar 

rörande förvaltningen ska tillställas revisorerna minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna 

ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda 

granskningen.  
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§ 9 Föreningsmöte  

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Styrelsen kallar 

till föreningsmöte vid behov eller då minst en femtedel av medlemmarna så begär.  

På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas 

i styrelsen.  

Hedersmedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid föreningens möten, men ej rösträtt. 

På föreningsmötena fattas besluten med enkel majoritet. Röstningen sker öppet om inte någon 

av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.  

Kallelse till föreningsmöte ska sändas ut senast två veckor före mötet. I kallelsen ska 

meddelas vilka ärenden som ska behandlas.  

 

§ 10 Årsmöte 

a) Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket hålls årligen före mars 

månads utgång. 

b) Datum för årsmöte kungöres senast en månad i förväg. Årsmöteshandlingar, 

eventuella motioner och styrelseförslag skall utsändas till medlemmarna senast en 

vecka före årsmötet. 

c) Motioner skall vara insända till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. 

d) Vid årsmötet äger alla medlemmar rösträtt. Röstning genom ombud är ej tillåten. 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

- att mötet är stadgeenligt utlyst  

- fastställande av mötets dagordning 

- val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare/ rösträknare för mötet 

- behandling av verksamhetsberättelse för det gångna året samt beslut om dess 

godkännande  

- behandling av föreningens bokslut och revisorernas utlåtande över detta samt 

beslut om fastställande av bokslutet  

- beviljande av ansvarsfrihet  

- val av styrelse  

- val av revisorer  

- val av valberedning  

- behandling av motioner och av ärenden som styrelsen förelagt årsmötet  

- beslut om medlemsavgiften  

- övriga frågor  
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§ 11 Styrelsen 

Föreningens verkställande organ är styrelsen. Endast medlem kan inväljas i styrelsen. I 

styrelsen ingår föreningens ordförande, samt ytterligare minst två och maximalt tio ledamöter, 

bland vilka styrelsen väljer vice ordförande. Styrelsen väljs för ett år i taget. 

I styrelsen kan även ingå suppleanter. Vid styrelsens sammanträden har dessa yttrande- och 

förslagsrätt samt rösträtt, då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice 

ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.  

Styrelsen är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga 

ledamöter är närvarande.  

 

§ 12 Firmatecknare  

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassören var för sig. För 

utbetalningar utomlands, fordras styrelsebeslut. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna 

firma i kassörens ställe, då denne är förhindrad. Vid behov kan styrelsen utfärda fullmakt att 

teckna firma i vissa ärenden.  

 

§ 13 Kontrollgirokonto 

Om föreningen innehar ett kontrollgirokonto (90-nummer) tilldelat av Stiftelsen för 

insamlingskontroll (SFI) och kontot sägs upp eller föreningen upphör, upplöses eller fråntas 

sitt konto, skall föreningen följa SFIs bestämmelser om redovisningsskyldighet fram till dess 

att insamlade medel förbrukats.  

 

§ 14 Upplösning av föreningen  

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid 

föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska omnämnas i kallelsen 

till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än med fyra 

femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna. I samband med beslut om 

föreningens upplösning skall också beslut fattas om förfarande med eventuellt kvarvarande 

tillgångar. Dessa tillgångar får endast disponeras i enlighet med föreningens syften. Medlem 

får ej göra anspråk på någon del av egendomen.  

  

 


