Stadgar för Stormvarning Sverige
§ 1. Namn och säte
Föreningens namn är Stormvarning Sverige. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2. Form och ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen skall arbeta för att förmedla vetenskapliga rön om klimatförändringarna och sprida
forskningsvärldens slutsatser för att inspirera till och bilda opinion för kraftfulla klimatåtgärder.
Föreningens verksamhet skall fokusera på att arrangera konserter och andra kompetenshöjande
arrangemang med musikaliska inslag för att uppfylla dessa mål.

§ 3. Medlemskap
Föreningen är öppen för alla. Såväl enskilda personer som fristående, partipolitiskt och religiöst obundna
företag och organisationer kan inneha ett medlemskap. Förutsättningen för medlemskap är att stadgarna,
Stormvarning Statement och Stormvarnings Värdegrund godtas samt att medlemsavgiften betalas. Alla
medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Företag och organisationer representerar en röst
var. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan
uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot
föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§ 4. Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas senast före maj månads
utgång. Kallelse skall ske skriftligen eller via e-post till föreningens medlemmar senast två veckor innan
mötet och skall innehålla förslag till dagordning, verksamhetsberättelse och ev förslag till stadgeändringar.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Årsmötet är beslutsmässig med minst fem medlemmar närvarande vid mötet. Rösträtt äger varje
registrerad medlem. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för
styrelsen.
Ordinarie årsmöte skall: * Pröva om mötet är behörigen utlyst * Fastställa dagordningen * Fastställa
röstlängd. * Välja ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare, för årsmötet * Granska
verksamhets- och revisionsberättelse * Pröva frågan om ansvarsfrihet * Fastställa medlemsavgifter och
styrelsearvoden * Välja ledamöter samt en ordförande till styrelsen * Välja en revisor och
revisorsuppleant * Välja valberedning på tre personer * Besluta i övriga ärenden som kan uppkomma.
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 5. Extra stämma
Om revisorerna, styrelsen eller minst ¼ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra stämma
hållas. Kallelse till extra stämma skall ske skriftligen eller via e-post till föreningens medlemmarna minst
2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Vid extra stämma får beslut inte fattas
i andra frågor än de som angetts i kallelsen.
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§ 6. Styrelsen
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och väljs in vid årsmötet. Ordförande väljs direkt vid
årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år, med
växelvis avgång, så att vid varje årsmöte hälften av styrelseledamöterna väljs. Styrelsen kallar till årsmöte.
Valberedningen skall väga in förekomsten av kompetens, representation och förnyelse vid styrelsens
sammansättning. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår på kallelse av
ordförande och är beslutsmässig då antalet närvarande ledamöter motsvarar hälften av antalet ordinarie
ledamöter.
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen. Det operativa ansvaret kan dock läggas på
annan part, som anställs av styrelsen.
Styrelsen utser firmatecknare för föreningen. Firmatecknare har uppdrag att företräda föreningen i
rättshandlingar och får underteckna erforderliga handlingar.
Det åligger styrelsen
att verkställa av årsmötet fattade beslut
att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper
att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för
kommande räkenskapsår.
att godkänna samarbeten och offentliga projekt där Stormvarning Sveriges namn och plattform används.
Det åligger ordföranden
att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare
ärenden som står i enlighet med fortfarande giltiga beslut tagna av styrelsen.

§ 7. Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Omröstning
och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel
majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning (se §10 samt
§12).Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med
hjälp av lottning.

§ 8. Verksamhetsår och Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december. För
granskning av förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet en revisorer och en revisorssuppleant.

§ 9. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med stöd från minst 2/3 av samtliga angivna röster vid två på
varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Mellan dessa möten måste minst 2
månader förflyta. Ändringsförslag skall bifogas kallelsen.
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§ 10. Upplösning
Upplösning av föreningen Stormvarning Sverige skall ske genom beslut av två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Beslut
om föreningens upplösning är giltigt endast om det stöds av minst 2/3 av de vid vardera årsmötet avgivna
rösterna.
Vid upplösning skall föreningens kvarvarande tillgångar fördelas till en förening eller aktör som på
lämpligt sätt främjar föreningens intresseområde, vilket beslutas det på sista årsmötet.

§ 11. Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

Ovanstående stadgar har antagits vid två på varandra följande årsmöten
den ____/____ 2015 och
den ____/____ 2016

Ort

Datum

Stormvarning Sverige

Rebecka Segerström, styrelseordförande

Eva Gillström, styrelseledamot

Linda Helsing, styrelseledamot

Tobias Engström, styrelseledamot

Suvi Richter, styrelseledamot
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