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Stadgar för Trollsländeföreningen 
 

§ 1 Föreningens mål och syften 
Trollsländeföreningen (TSF) är en ideell förening för trollsländeintresserade. TSF är 
partipolitiskt och religiöst obunden. TSF är ansluten till riksorganisationen Sveriges 
Entomologiska Förening (SEF). 
 
Trollsländeföreningen har till uppgift att: 
• fånga upp intresset för trollsländor, 
• verka för engagemang, skydd och kunskapsinhämtning om och för trollsländor, 
• verka för att sprida information om trollsländor och deras miljöer 
• utgöra en nationell och internationell självklar aktör och samarbetspartner i 
trollsländerelaterade sammanhang och i utbyte med andra trollsländeföreningar,  
• utgöra en länk mellan forskare och amatörer, 
• utgöra remissinstans för myndigheter och organisationer i frågor rörande trollsländor, 
• bevaka frågor rörande trollsländor och deras miljöer och uppmärksamma hot mot dessa, 
• ta fram och underhålla en hemsida, 
• stimulera och samordna lokala och regionala satsningar. 
 

§ 2 Medlemskap 
TSF ska vara inkluderande och alla ska känna sig välkomna oavsett kunskapsnivå. Föreningen 
ska eftersträva jämn könsfördelning i såväl styrelse som i kommittéer, arbetsgrupper och 
motsvarande.  
 
Medlemskap förutsätter att medlemsavgift betalas. Avgiften betalas årligen med det belopp 
som årsmötet beslutar. Medlem som tolv månader efter påminnelse ej betalat avgiften 
anses ha lämnat TSF. 
 
Medlem kan uteslutas ur TSF om föreningens syfte motarbetas, om medlem på annat sätt 
agerar i strid mot föreningens stadgar eller bryter mot de etiska regler som TSF fastställt. 
Styrelsen fattar beslut om uteslutning i förekommande fall. 
 
Medlemskap ska, förutom av privatpersoner, även kunna lösas av institutioner, 
organisationer eller motsvarande. 
 
Alla medlemmar har rösträtt på årsmöten.  
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§ 3 Styrelsen 
TSF handhas av en av årsmötet vald styrelse bestående av ordförande och ledamöter. 
Ordförande och halva styrelsen väljs för en period på två år medan andra halvan väljs för en 
period på ett år. 
 
Styrelsen inklusive ordförande ska bestå av det udda antal ledamöter årsmötet beslutar, 
dock minst fem. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.  
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Mötena behöver 
inte vara fysiska, utan kan hållas elektroniskt. 
 
Styrelsen kan adjungera personer att närvara på styrelsemöten. Styrelsen kan besluta om 
fyllnadsval vid utträde ur styrelsen mellan årsmöten. Fyllnadsvalet gäller då fram till nästa 
ordinarie årsmöte. 
 

§ 4 Valberedningen 
Valberedning består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Ledamöterna väljs av 
ordinarie årsmöte. Valberedningen meddelar senast två veckor före stämman 
valberedningens förslag. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. 
 

§ 4 Räkenskaper 
Föregående års räkenskaper ska för granskning överlämnas till revisorerna senast den sista 
februari. Revisorerna ska avge revisionsberättelse. 
 

§ 5 Årsmötet 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas tidigast 1 mars och 
senast 15 maj. Kallelse skall delges föreningens medlemmar senast en månad innan mötet. 
Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas medlemmarna senast sju dagar innan 
årsmötet. 
 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång. 
 
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 
 
1. Öppnande 
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare  
3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare  
4. Fastställande av dagordning 
5. Årsmötets behöriga utlysande 
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning  
7. Revisionsberättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  
9. Behandling av inkomna motioner och propositioner  
10. Fastställande av verksamhetsplan 
11. Fastställande av budget och medlemsavgift 
12. Fastställande av styrelsens storlek (minst fem personer) 
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13. Val av ordförande  
14. Val av övriga ledamöter  
15. Val av revisor och revisorssuppleant 
16. Val av valberedning och sammankallande i densamma  
17. Val av ombud till SEFs stämma 
18. Övriga frågor 
19. Mötet avslutas  
 
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.  
 

§ 6 Extra årsmöte  
Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i TSF så kräver, skall extra årsmöte hållas. 
Kallelse skall då delges medlemmarna minst tre veckor i förväg tillsammans med dagordning 
och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet 
behandlas. 
 

§ 7 Ändring av stadgar  
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra 
följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste 
minst två månader förflyta. 
 

§ 8 Firmatecknare  
Firmatecknare utses av styrelsen. Firmatecknare tecknar föreningens firma var för sig. 
 

§ 9 Verksamhetsår  
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december. 
 

§ 10 Föreningens upplösning 
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra 
följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste 
minst två månader förflyta.  
 
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.  


