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LOKALAVDELNINGSSTADGAR 
 

 

§ 1 Avdelnings organisation 

 

1.1 Avdelning är efter godkännande av Riksstyrelsen ansluten till Svenska Vegetariska Föreningen. 

Ansökan sänds till riksstyrelsen. 

 

1.2 Avdelning skall vid bildandet bestå av minst 6 medlemmar. 

 

1.3 Avdelnings styrelse kan till riksstyrelsen föreslå medlem för uteslutning. 

 

1.4 Avdelning skall genom, föredrag, kurser, sammankomster, utflykter, kampanjer, utställningar eller 

liknande, vara verksam under större delen av verksamhetsåret. Kopia av justerat 

styrelsemötesprotokoll skall sändas till rikskansliet fortlöpande. 

1.5 Avdelning som, under mer än ett år, ej varit verksam kan förklaras vilande. 

 

 

§ 2 Avdelnings namn och logotyp 

 

2.1 Lokalavdelningen skall heta Vegetariska föreningen i (ortens namn). 

 

2.2 Avdelningens logotyp skall bestå av SVFs logotyp kompletterad med avdelningens ortsnamn och 

utformas i enlighet med riksstyrelsens riktlinjer. 

 

 

§ 3 Avdelnings årsmöte 

 

3.1 Årsmötet är avdelningens högsta beslutande instans. 

 

3.2 Årsmötet hålls senast den 15 februari. Kallelse skall utgå senast 14 dagar i förväg. Inbjudan med 

kallelse sänds samtidigt till riksstyrelsen. 

 

3.3 Avdelning, som fullgjort sina skyldigheter mot SVF, äger rätt att, på grundval av avdelningens 

medlemsantal per den 31 december året närmast för Riksmötet, välja och till Riksmötet sända 

riksmötesombud, enligt riksstadgar § 5.9, samt en ombudssuppleant. Endast årsmötet kan välja 

ombud och ombudssuppleanter. 

3.4 Motioner skall vara inlämnade till avdelningens styrelse senast den 15 januari. Samtliga motioner 

som inlämnats i tid skall behandlas av styrelsen och föreläggas årsmötet. 

 

3.5 Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar, dock inte någon med styrelseuppdrag. En utses 

som sammankallande. Förslaget utdelas senast på årsmötet. 

 

3.6 Namnen på avdelningarnas riksmötesombud och suppleanter skall vara riksstyrelsen tillhanda senast 

1 mars och skall framgå av avdelningens årsmötesprotokoll. 

 

 

 

3.7 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas. 

 - Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justerare, två rösträknare) 

 - Fastställande av röstlängd. 
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 - Fastställande av dagordning 

 - Godkännande av föregående årsmötesprotokoll 

 - Föredragning av verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse  

 - Föredragning av revisionsberättelse 

 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 - Behandling av motioner och förslag från styrelsen 

 - Fastställande av budget och eventuell verksamhetsplan 

 - Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (se § 4) 

 - Val av ordförande och övriga ledamöter 

 - Val av valberedning (se § 3.5) 

 - Val av revisor och revisorsuppleant 

 - Val av ombud och suppleant till Riksmöte samt ev. ytterligare suppleanter 

 

3.8 Protokoll och medlemslista med de närvarande medlemmarna avprickade från årsmötet, 

konstituerande styrelseprotokoll, styrelsens verksamhetsberättelse och styrelsens ekonomiska 

berättelse skall var riksstyrelsen tillhanda senast 1 mars samma år. 

 

3.9 Extra årsmöte kan utlysas på initiativ av styrelsen eller revisorerna. Av kallelsen, som skall utgå 

senast 1 månad i förväg, skall klart framgå vilka ärenden som skall behandlas på det extra årsmötet. 

 

 

§4 Avdelnings styrelse 

 

4.1 Avdelnings angelägenheter handhas av styrelsen, som inför årsmötet är ansvarig för förvaltningen. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig då minst halva antalet 

ledamöter är närvarande. 

 

4.2 Styrelsen väljs av årsmötet, ordförande väljs särskilt på ett år. Styrelsen skall bestå av minst tre 

ledamöter, ordföranden inkluderad. 

 

4.3 Styrelsen konstituerar sig själv. 

 

4.4 Valbar vid årsmöte är den som är medlem det år årsmötet hålles. 

 

 

§5 Beslut inom avdelning 

 

5.1 Alla medlemmar i avdelningen, som erlagt medlemsavgift för det verksamhetsår då årsmötet eller 

extra årmötet hålles eller året dessförinnan (gäller endast årsmöte), har närvaro-, förslags- samt 

rösträtt på årsmöte och extra årsmöte. 

 

5.2 Vid fattande av beslut gäller enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar. 

 

5.3 Fullmaktsröstning eller liknande beslutsmetoder får ej användas. 

 

5.4 Beslut sker alltid öppet utom vid personval, då sluten omröstning ska genomföras om det begärs. 

 

5.5 Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut 

måste fattas har mötesordföranden utslagsröst. 

 

 

§ 6 Avdelnings revision 
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6.1 Årsmötet väljer en revisor och en revisorsuppleant (behöver ej vara medlemmar). Det åligger revisor 

att under verksamhetsåret regelbundet granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning. 

 

 

§ 7 Kontaktombud 

 

7.1 På orter där lokalavdelning saknas, kan riksstyrelsen utse kontaktombud. 

 

7.2 Kontaktombudens uppgift är att arrangera föredrag, kurser, sammankomster, utflykter, kampanjer, 

utställningar eller liknande för att sprida kännedom om det vegetariska levnadssättet. 

 

7.3 Kontaktombud eller lokalavdelning som önskar bidrag från SVF skall senast en månad före aktuellt 

arrangemang, ansöka om detta hos riksstyrelsen. Redovisning hur erhållet bidrag använts skall ske 

senast en månad efter aktuellt arrangemang. 

 

 

§ 8 Stadgeändring 

 

8.1 Ändring av dessa stadgar kan endast ske på ordinarie Riksmöte. För beslut erfordras 2/3 majoritet. 

Förslag till stadgeändring skall vara riksstyrelsen tillhanda senast 1 mars. 

 

 

§ 9 Avdelnings upplösning 

 

9.1 Lokalavdelningen kan upplösas genom beslut på ordinarie årsmöte. Detta beslut måste tas med 2/3 

majoritet av avgivna röster, dock minst 10 totalt avgivna röster. 

 

9.2 Skulle lokalavdelningen upplösas, tillfaller dess tillhörigheter SVF. Avdelningens medlemmar 

erbjuds direktanslutning. 


