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§ 1 FIRMA 
Föreningens firma är, European Bison Conservation Center of  
Scandinavia, ideell förening 
 
§ 2 ÄNDAMÅL 
Föreningen har till ändamål att; 
- Vara en part i European Bison Conservation Center med huvudkontor i 

Warszawa Polen. 
- Stödja och utveckla avelsarbetet med visenter inom 

verksamhetsområdet 
- främja internationellt samarbete mellan uppfödare, naturvårdare, 

forskare  
- medverka och undersöka möjligheterna till återinplanteringar av 

visenter specifikt i Sverige och i Skandinavien 
- medverka till återinplanteringar i övriga Europa 
 
förverkliga föreningens mål genom att; 
- bedriva informationsarbete och rådgivning till främst uppfödare men 

även till myndigheter och allmänhet 
- Initiera, organisera och finansiera projekt som överensstämmer med 

föreningens mål 
- Organisera i samarbete med EBCC Central Office, återinplanteringar av 

visenter till de Karpatiska bergen, men även till andra platser. 
- Insamla medel för förverkliga återinplanteringsarbetet och i övrigt 

stödja räddnings arbete med visenter. Ändamålet med de insamlade 
medlen tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser.  

 
§ 3 SÄTE 
Styrelsen har sitt säte i Trensum, Karlshamns kommun. 
 
§ 4 VERKSAMHETSOMRÅDE 
Föreningens verksamhetsområde är; 
hela Skandinavien, innefattande Danmark, Sverige, Norge och Finland. 
 
§ 5 ANTAGANDE AV MEDLEM 
Till medlem antages uppfödare som aktivt arbetar med visenternas 
bevarande inom verksamhetsområdet samt personer ingående i styrelsen 
för EBCC Europa. Medlemmar som förväntas följa föreningens stadgar och 
beslut och bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål.  
 
Andra organisationer, företag och privatpersoner som vill stödja 
föreningens verksamhet kan bli stödmedlem utan beslutsrätt. 
Stödmedlem erhåller information, nyhetsbrev och medverka i årliga 
aktiviteter som föreningen anordnar.  
 
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och tillställas styrelsen, 
som fattar beslut i ärendet. 
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§ 6 MEDLEMSAVGIFT 
Medlem är skyldig att årligen erlägga av föreningsstämman (årsmötet) 
fastställd medlemsavgift. Avgiften skall erläggas inom sex veckor efter 
avisering. 
 
 

§ 7 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP 
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen och tillställas 
styrelsen. 
 
I samband med avgång ur föreningen förlorar medlem rätt att deltaga i 
överläggningar, beslut och aktiviteter om föreningens angelägenheter. 
 
 
§ 8 UTESLUTNING 
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar enligt § 5, inte 
följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar 
föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningsstämma 
(årsmöte eller extrastämma). 
 
Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar 
och beslut om föreningens angelägenheter. 
 
§ 9 STYRELSEN 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 
mellan tre (3) till fem (5) ordinarie ledamöter och av lägst tre (3) och 
högst fem (5) suppleanter. 
 
Styrelseledamöterna väljs årligen vid föreningsstämma (årsmöte) bland 
föreningens medlemmar. Valen gäller för tiden fram till dess nästa 
ordinarie föreningsstämma (årsmöte) har hållits. 
 
Styrelsen är beslutför när antalet ledamöter överstiger hälften av hela 
antalet ordinarie ledamöter. Beslut fattas med kvalificerad (3/4) 
majoritet.  
 
Sekreteraren kallar till styrelsemöte. Styrelsemöte skall hållas minst fyra 
ggr per år. 
Sekreteraren är skyldig att kalla till styrelsemöte när minst en ordinarie 
ledamot begär det. 
Styrelsen är skyldig att föra protokoll vid sammanträden. 
 
För styrelsens arbete bestäms arvodets storlek av stämman varje år. 
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§ 10 FIRMATECKNARE 
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem, som 
styrelsen därtill utser. 
 
§ 11 ÅRSREDOVISNING 
Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar 
omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 
Årsredovisningen skall avlämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor 
före ordinarie föreningsstämma. 
 

§ 12 RÄKENSKAPSÅR 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 13 REVISORER 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper 
utses årligen vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) för tiden fram till 
dess nästa ordinarie stämma (årsmöte) hållits två (2) revisorer och högst 
en (1) revisorssuppleant. 
 
Revisorerna och suppleanten får utses både inom och utom 
medlemskretsen. 
 
§ 14 REVISION 
Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till 
styrelsen senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma 
(årsmöte). 
 
§ 15 FÖRENINGSSTÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall hållas senast under maj 
månad. 
 
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det erforderligt 
eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en revisor 
eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar. 
 
Varje medlem har en röst. 
 
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för 
denne av den som styrelsen utsett. 
 
Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen genom brev eller med 
e-post. Kallelse till ordinarie stämma skall vara utsänd senast två (2) 
veckor före stämman. 
 
I kallelsen skall angivas de ärenden som skall bli föremål för behandling. 
 
Styrelsen skall omedelbart underrätta revisorerna att kallelse utgått till 
föreningsstämma. 
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Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. 
 

§ 16 ÄRENDE PÅ ORDINARIE STÄMMA 
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 
1.  Val av ordförande för stämman 
2.  Val av sekreterare för stämman 
3.  Upprop och fastställande av röstlängd 
4.  Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, 

justeringspersonerna är tillika rösträknare 
5.  Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
6.  Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret 
7.  Revisorernas berättelse 
8.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
10.  Val av styrelse 

a)  Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter 
b)  val av ordförande 
c)  val av vice ordförande 
d) val av övriga ordinarie ledamöter 
e)  val av styrelsesuppleant 

11. Val av revisorer och revisorssuppleant 
 a) Val av två (2) ordinarie revisorer 
 b) Val av en (1) revisorssuppleant  
12. Val av valberedning jämte suppleanter, varav en sammankallande  
13. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 
(årsmötet) 
14. Övriga ärenden, som medlemsmötet beslutar upptaga till behandling 
15. Avslutning 
 
 

§ 17 STADGEÄNDRING 
Ändring av dessa stadgar sker genom kvalificerad majoritet vid två på 
varandra följande föreningsstämmor (årsmöte), varav ett skall vara 
ordinarie föreningsstämma (årsmöte). 
 
Ändring av dessa stadgar kan även ske vid en föreningsstämma 
(årsmöte) under förutsättning att samtliga röstberättigade medlemmar är 
företrädda och är eniga om beslutet. 
 
 

§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
Beslut om upplösning av föreningen sker enligt samma beslutsordning 
och kvalifikation som vid stadgeändring, se §17 i dessa stadgar. 
Beslut om föreningens tillgångar och skyldigheter fattas vid samma 
föreningsstämma som beslutar om föreningens upplösning och enligt 
eventuella krav från strukturfonderna samt villkor från offentliga 
finansiärer. 
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ANTAGANDE AV STADGAR 
Intygas att dessa stadgar antagits vid konstituerande möte med European 
Bison Conservation Center of Scandinavia, den 1 mars 2012. 
 
 
 
………………………………  ……………………………… 
Per-Arne Olsson  Tommy Svensson 
Medlemsmötets ordförande Medlemsmötets sekreterare 
 
 
 
 
………………………………..   
Lars Lannek   
Justerare 
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