
 

Stadgar 

01. Torsås Kustmiljögrupp är en ideell förening som skall vara en samordnings-  
organisation för de ideella föreningarna i Torsås kommun som stödjer arbetet med  
att förbättra kustmiljön och som antagits som medlemmar i gruppen. Föreningen har  
sitt säte i Bergkvara, Torsås kommun. 

02. Verksamheten skall omfatta 
- att samordna och göra prioriteringar bland planerade kustmiljöinsatser. 
- att vid behov medverka vid föreningarnas kontakter med myndigheter, institutioner  
och organisationer kring deras insatser för kustmiljön. 
- att vid behov stödja föreningarnas sökande efter sponsorer. 
- att medverka vid anordnandet av regelbundna kustmiljökonferenser. 

03. Medlemmar i Torsås Kustmiljögrupp är de ideella föreningarna i kommunen som 
antagits till Torsås Kustmiljögrupp efter anmälan till styrelsen.  
Föreningarna representeras genom sina styrelser. 

04. Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp skall bestå av en ordförande, fyra övriga  
ledamöter och en suppleant och väljs för ett år i taget vid föreningens årsmöte.  
Styrelsen fördelar inom sig uppdrag som sekreterare och kassör. 

05. Föreningens verksamhet skall granskas av en vid årsmötet utsedd revisor. 

http://www.kustmiljogruppen.org/


06. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden  
utslagsröst. Styrelsen är beslutsför när tre ledamöter är närvarande. Vid förfall för 
ordföranden utser styrelsen någon ledamot att tillfälligt tjänstgöra i dennes ställe. 

07. Kallelse till årsmötet sker senast 14 dagar före mötet. Vid mötet skall följande frågor  
avhandlas: 
- val av justeringsman. 
- föredragning av styrelsens redovisning för det gångna årets verksamhet. 
- föredragning av revisionsberättelse. 
- fråga om ansvarsfrihet. 
- val av ordförande. 
- val av fyra styrelseledamöter och en suppleant. 
- val av revisor och suppleant för denne. 
- val av valberedning. 

08. Styrelsen kan när behov föreligger sammankalla till allmänna medlemsmöten  
mellan de årliga mötena. Styrelsen skall vid remissyttranden höra berörd förening. 

09. Teckningsberättigade för föreningen är ordförande samt kassör var för sig. 

10. Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 

11. Utträde ur föreningen anmäls skriftligen till styrelsen. 

12. Styrelsen kan fatta beslut om uteslutning av medlem om denne uppen- 
barligen verkar emot Torsås Kustmiljögrupps syfte. 

13. Vid föreningens eventuella upplösning beslutar styrelsen om disponering av  
innestående medel. 

14. För förändring av dessa stadgar erfordras beslut på årsmöte. Sådant beslut fattas 
med enkel majoritet. 

Stadgarna är reviderade vid årsmöte med medlemmarna i Torsås Kustmiljögrupp 
lördagen den 21 maj 2011, § 12. 
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