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1 Föreningens firma
Föreningens firma är Akutgruppen.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
§2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att hjälpa hemlösa, övergivna och på annat sätt nödlidande katter.
Föreningen erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv.
Föreningen är en no-kill förening och tar därmed avstånd från avlivning av friska katter.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende.
Föreningen är inte en myndighet.
Föreningen arbetar enbart med lagliga metoder.
Föreningen ska verka för:
• att väcka insikt hos allmänheten, bilda opinion och sprida kunskap om nödlidande katters
situation och behov,
• att lagar, förordningar och föreskrifter om katter förbättras och efterlevs,
• samarbete med myndigheter och andra organisationer.
§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
§4 Medlemskap
§4 a) Medlemskap
Medlem i föreningen är den som erlagt gällande medlemsavgift, vill verka för föreningens
målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.
Föreningens styrelse äger rätt att neka medlemskap och återbetalar då erlagd medlemsavgift vid
begäran.
Medlemskap är obligatoriskt för styrelsemedlemmar.
Den som inte erlagt medlemsavgift efter två påminnelser anses ha lämnat föreningen.
Årsmötet kan besluta att anta hedersmedlemmar som på ett utmärkande sätt arbetat för föreningen
eller dess syfte.
§4 b) Medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och gäller kalenderår.
Erlagd medlemsavgift återbetalas inte vid eventuellt utträde på egen begäran ur föreningen.
§4 c) Begäran om utträde
Medlem som önskar omedelbart utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omgående ha lämnat föreningen.
§4 d) Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan orsak än att den har motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett
att medlemskapet ifrågasatts och getts tillfälle att yttra sig inom en av föreningsstyrelsen angiven
tidsram om minst sju dagar.
Beslutet ska meddelas berörda inom sju dagar efter beslutet och ska redovisa skälen till
uteslutningen.

§5 Styrelsen
§5 a) Styrelsens medlemmar
Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter däribland kassör och sekreterare samt noll
till tre suppleanter.
Avgår ledamot före mandattiden inträder en suppleant i dennes ställe fram till kommande årsmöte.
§5 b) Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivits i dess stadgar.
Styrelsen ska verkställa de beslut som fattas av årsmötet, sköta föreningens ekonomi samt avge
ekonomisk berättelse med bokslut för det senaste verksamhetsåret vid årsmötet.
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller när minst tre styrelseledamöter
begär detta.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra personer är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika antal röster gäller den mening som ordförande bifaller.
§6 Räkenskaper
Räkenskapsåret är kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast 31 januari.
§7 Revision
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av revisor utsedd av årsmötet. Revisorn ska avge
sin berättelse senast 21 februari.
§8 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ
§8 a) Tidpunkt och plats
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före utgången av mars månad på en tid och plats som fastställs
av styrelsen.
§8 b) Skriftlig kallelse ska delges föreningens medlemmar senast fyra veckor före ordinarie årsmöte
och tre veckor före extra årsmöte. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, verksamhetsplan,
budget, valberedningens förslag samt eventuella motioner och propositioner ska delges föreningens
medlemmar senast två veckor före årsmötet.
§8 c) Motioner inlämnas skriftligt och ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december. För motioner
inlämnade senare än 31 december avgör styrelsen om dessa ändå ska behandlas.
§8 d) Omfattning
Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängden
3. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordningen för mötet
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret
c) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgiften
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år.

12. Val av fyra ordinarie ledamöter till styrelsen för en tid av två år, ledamöterna väljs två och två
vartannat år för att kontinuitet i styrelsen ska uppnås
13. Val av noll till tre suppleanter till styrelsen för en tid av två år, suppleanterna väljs vartannat år
för att kontinuitet i styrelsen ska uppnås.
14. Val av en revisor för en tid av ett år
15. Val av minst en ledamot till valberedningen för en tid av ett år
16. Behandling av i rätt tid inkomna motioner samt propositioner
17. Övriga frågor
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas
om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.
Beslut i frågor av större betydelse för föreningens verksamhet får inte fattas om detta inte funnits
med i kallelsen till mötet.
§8 e) Rösträtt
Rösträtt vid årsmötet har den som erlagt medlemsavgift i enlighet med nedan angiven tidpunkt.
Varje medlem har en röst.
Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.
Sker röstning via ombud ska skriftlig fullmakt medtagas, samt medlemmens och budets
legitimationer.
Årets medlemsavgift ska vara föreningen tillhanda senast en bankdag före årsmötet för att ge
rösträtt. Årsmötet kan bevilja betalningsanstånd till efter årsmötet nästkommande bankdag.
§8 f) Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.
Beslut fattas med bifallsrop, eller om så begärs, efter omröstning via handuppräckning.
Omröstning sker öppen utom vid begäran om sluten votering.
Beslut fattas, såvida inte stadgarna föreskriver annat, via enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.
§8 g) Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelse eller revisor finner det nödvändigt eller när minst 2/3 av föreningens
medlemmar kräver det genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de
ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som
angivits i kallelsen behandlas.
§9 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Dessutom erfordras att beslutet vid båda årsmötena antagits av minst 4/5 av samtliga
röstberättigade deltagare vid respektive årsmöte.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till en verksamhet med liknande
syfte.
Kopia på årsmötesprotokollen som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter
insändas till Skattemyndigheten för avregistrering av föreningen.
§10 Revidering av föreningens stadgar
Revidering av stadgarna får endast ske efter beslut av årsmötet.
Beslutet kräver bifall av minst 4/5 av antalet angivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem – via en skriftlig motion – som av styrelsen –
via en proposition.
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