Stadgar
för
"

Ålands Fågelskyddsförening."
§

i.

Fågelskyddsförening vars hemort är Mariehamn
har till uppgift att arbeta för skyddande av de fåglar inom
landskapet Åland, vilka äro fredade och fridlysta eller eljest
anses böra åtnjuta skydd. Föreningen skall även ägna intresse åt fågelforskning.
Ålands

§

2.

Till medlem i föreningen kan antagas varje för föreningens strävanden intresserad person, som av styrelsen godkännes.
§

3.

Medlem erlägger i årsavgift minst 10 Fmk eller det högre
belopp, högst 25 Fmk, som av årsmötet för ett år i sänder bestämmes. Om föreningens syften synnerligen förtjänta
personer kunna inkallas till korresponderande eller hedersledamöter utan erläggande av medlemsavgift.
§

4.

I landsorten bosatta medlemmar kunna sammansluta sig
till lokalföreningar för fågelskydd i överensstämmelse med
huvudföreningens stadgar och syften. Dessa lokalföreningar
underlyda huvudföreningen, och dessas medlemmar äga rätt
att själva bestämma sin årsavgift inom gränserna av i föreg.
paragraf bestämda belopp, av vilken avgift tjugufem procent
skall tillfalla huvudföreningen. Vid lokalföreningens sammanträden förda protokoll böra i avskrift insändas till huvudföreningen.
§ 5.
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse,
som utses för ett år i sänder och utgöres av ordförande,
viceordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare en
medlem och en ersättare. Räkenskaperna granskas av tvenne revisorer. Val av styrelse och revisorer sker med slutna
sedlar.

Styrelsen åligger att handhava föreningens angelägenheter samt ombesörja övriga densamma ombetrodda ärenden.
Styrelsen är beslutför, om tre av dess medlemmar på kallelse
av ordföranden eller vid hinder för denne av viceordföranden,
infunnit sig till sammanträde.
§ 7.
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och böra
överlämnas till revisorerna inom januari månad.

§ 8.
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.
§ 9.
Kallelse till föreningens sammanträden sker medels annons i ortens tidning senast 8 dagar före sammanträdet. På
samma sätt delgivas styrelsens övriga tillkännagivanden.
§

Årsmötet

10.

hålles inom februari månad. Vid årsmötet fram-

lägges:
1) styrelsens redogörelse för föreningens verksamhet under föregående kalenderår;
2) revisorernas berättelse;
3) fattas beslut om ansvarsfrihet;
4) förrättas val av styrelse och revisorer;
5) fattas beslut i övriga till årsmötet överlämnade frågor.
§ 11.
Föreningen är berättigad att mottaga donationer och tes-

tamenten.

§

12.

av stadgarna eller förslag angående föreningens
upplösning avgöres vid årsmötet, men sådan fråga bör därförinnan hava behandlats vid ett tidigare sammanträde. För
avgörande av förstnämnda fråga erfordras % röstmajoritet
bland de vid mötet närvarande och i fråga om föreningens
Ändring

upplösning

%

röstmajoritet.

§ 13.
I händelse av föreningens upplösning skall dess fonder
och annan egendom användas till befrämjande av naturskydd inom landskapet Åland.

Mariehamn, den 26 mars 1927

