Stadgar
För Djurskyddet Helsingborg (fd Helsingborgs Djurskyddsförening, stiftad 1905
§1.
Föreningen är ansluten till Djurskyddet Sverige och har som uppgift
-

att i Helsingborgs kommun med omnejd verka för ett gott djurskydd
att verka för att gällande lagar och författningar gällande djurskydd för vilda och
tama djur efterlevs
att uppmärksamma frågor som rör djurmiljö och djurvälfärd
att verka som remissinstans för djurskyddsfrågor i kommunen och i djurskyddet
Sverige
§2.
Alla som har intresse av föreningen kan bli medlemmar. Medlemsavgiften erläggs
årligen med belopp enligt årsmötets beslut.
§3.
Föreningens verksamhet fastställs av en styrelse som utgörs av ordförande,
sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter varav en utses till vice
ordförande. Styrelsen väls av årsmötet. Mandatperioden är två år, och hälften av
styrelseledamöterna väljs varannat år, ordförande och sekreterares
mandatperioder överlappar varandra.
§4.
Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år och kallas av ordförande eller då
minst två styreleledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften
av ledamöterna är närvarande. Ordförande har utslagsröst.
§5.
Styrelsen ansvarar för föreningens tillgångar och ska förvalta dem I god
ekonomisk anda samt I enlighet med föreningens stadgar och aktuella fonders
syften. Styrelsens mål ska vara att avkastning på föreningens kapitale ska delas
ut till djurrelaterad verksamhet varje kalenderår. Styrelsen äger även rätt att dela
ut mer medel om den så beslutar.
§6.
Räkenskaperna löper över kalenderår och granskas av en vid årsmötet utsedd
revisor.
§7.

Arbetsbeskrivning för styrelse:
Ordförande, eller vid förhinder vice ordförande skall representera föreningen
utåt, leda föreningens arbete, kalla till styrelsesammanträden och
föreningsmöten samt leda dessa sammanträden och möten.
Sekreterare skall ombesörja löpande göromål och skriftväxling i föreningen, föra
protokoll vid möten och sammanträden, ombesörja kallelser och utarbeta
verksamhetsberättelse.
Kassören skall handha föreningens medel, föra räkenskaper och sammanställa
dessa för revisorns granskning . Medlemsförteckning och indrivande av
årsavgifter ombesörjs av Djurskyddet Sverige centralt.
§8.
Föreningen håller årsmöte I Helsingborg senast under april månad. Kallelse ska
utgå till varje medlem skriftligen minst tre veckor I förväg. Styrelsen kan vid
behov kalla till extra sammanträde.
§9.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare att föra mötesprotokollet
3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Fastställande av balansräkning
7. Revisorernas rapport
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om årsvagift för kommande verksamhetsår
10. Behandling av förslag som hänskjutits till årsmötet av styrelsen eller medlem.
Dessa ska minst två veckor före förhandlingarna inkommit skriftligen.
Styrelsen framlägger detta för årsmötet med eget yttrande
11. Val ( I förekommande fall) för två år av ordförande, sekreterare, kassör och
tre ordinarie ledamöter
12. Val av revisor.
13. Val av valberedning.
14. Övriga frågor

