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Föreningsstadgar för Svenska Guppy Sällskapet (SGS)
§1 Föreningens namn och säte
Svenska Guppy Sällskapet (SGS). Föreningen har sitt säte hos Olof Boberg, Rättarbodavägen
11, 197 91 BRO. Föreningens organisations nummer är 802446-8798.
§2 Målsättning och verksamhet
Svenska Guppy Sällskapets främsta mål är att öka intresset för guppyn som akvariefisk, samt
att sprida saklig och relevant information om guppys till allmänheten. Föreningen ska agera
som en kunskapsbank för guppyodlarna/ägarna i Sverige. Sällskapet skall vidare verka för
odling av friska och livskraftiga guppys i en ökad mångfald av varianter vilka kan visas på
internationella guppyutställningar, spridas till andra medlemmar samt höja kvalitén på
saluförda guppys i Sverige.
För att sällskapet ska lyckas med sina föresatser att sprida information och kunskap om
guppyn ska föreningen ge ut en föreningstidskrift, ha en aktiv hemsida och forum samt hålla
medlemsträffar på regelbunden basis.
Föreningen skall varje år ha ett årsmöte vilket är föreningens högsta instans, samt ett flertal
medlemsmöten/styrelsemöten. Föreningen skall upprätthålla aktuella stadgar och
medlemsförteckningar.
§3 Medlemskap
Svenska Guppy Sällskapet är en religiöst och politiskt obunden förening vilken är öppen för
alla som önskar vara medlemmar. Medlem blir man när man betalt medlemsavgiften och
därmed är man röstberättigad på årsmötet, alla medlemmar har en röst vardera på årsmötet.
Utträde sker automatisk om medlem inte betalt medlemsavgiften (innan 1 april innevarande
år), medlem som önskar att lämna sällskapet trots betald medlemsavgift kan ej få tillbaka
avgiften. Medlem får uteslutas av styrelsen om det finns synnerliga skäl och om ¾ av styrelsen
är i majoritet för ett uteslutande.
§4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek fastställs på årsmötet eller annat styrelsemöte om situationen så
kräver, dock måste ¾ av styrelsen godta en förändring av medlemsavgiften.
Hedersmedlemmar är befriade från årsavgiften men anses ändå som fullvärdiga medlemmar.
§5 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper motsvarar ett kalenderår (1 januari – 31 december). Medlemmar
vilka har gjort pengatransaktioner åt föreningen skall på anmodan visa kvitto på gjorda
transaktioner för att erhålla utlaga belopp. Kassören ska snarast (senast 31 mars) efter
kalenderårets slut sammanställa ett bokslut vilken behandlas på årsmötet.
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§6 Årsmöte
Kallelse till årsmötet sker i god tid innan mötet (minst 14 dagar) via lämpligt/lämpliga media
till alla medlemmar och årsmötet skall genomföras senast 31 mars. På årsmötet ska följande
punkter alltid behandlas
• att mötet är stadgeenligt utlyst
• fastställande av mötets dagordning
• val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare för mötet
• Val av styrelse innehållande, Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, Sekreterare, Ledamot
(1st) och suppleant (1st) där alla val gäller ett år.
• Föreningens finanser skall ses över på årsmötet, och ett bokslut för föregående år samt en
prognos för innevarande år skall göras av kassören.
• övriga frågor
Extra punkter utom de nämnda får behandlas på årsmötet om det anses att de är av stor
betydelse för föreningen och styrelsen/medlemmarna vill ta upp frågan till allmän diskussion.
Extra årsmöte kan begäras av styrelsen eller av 1/10 av föreningens medlemmar om de anser
det behövligt. Ett extra årsmöte måste annonseras minst sju dagar innan tänkta mötesdagen.
§7 Styrelse
Styrelsens uppbyggnad:
• Ordförande
• Vice ordförande
• Kassör
• Sekreterare
• Ledamot
• Suppleant
Styrelsen jobbar efter beslut tagna vid årsmötet och antagna stadgar och skall verka
sammankallande inför årsmöten och andra möten samt för en utveckling av föreningen.
Om en styrelseledamot ej kan sköta sin post av t.ex. hälsoskäl eller andra skäl kan styrelsen
utse en tillförordnad fram till nästa årsmöte. Alla medlemmar med lämpliga kvalifikationer
kan besitta poster i föreningen. Avgående styrelsemedlem är skyldig att lämna ifrån sig all
material och egendom tillhörande förenigen såsom t.ex. pengar, kassaböcker, redovisningar
och elektroniskt material (datafiler, lösenord etc.) och annat som kan tänkas ligga
föreningens intresse och ej är av ringa vikt för föreningens varande.
§8 Stadgeändring
Stadgarna kan endast ändras på årsmöte alternativt på extra insatt årsmöte. För att
stadgeändringarna skall gälla måste minst ¾ av mötesdeltagarna godta stadgeändringarna.
Stadgeändringar börjar gälla omedelbart efter att har antagits på ett årsmöte.
§9 Föreningens upplösande
Vid ett eventuellt upplösande av föreningen skall eventuella tillgångar skänkas till något
lämpligt välgörande ändamål inom djur och natursektorn, för denna uppgift ansvarar det
sista styrelsemötet/årsmötet för.
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