
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningsstadgar 
Terrariesällskapet i Östergötland 

TSiÖ 
 
 
 

 
 



§ 1. Syfte 
Terrariesällskapet i Östergötland, förkortat TSiÖ, är en politiskt obunden förening 
med syfte att verka för medlemmarnas intressen genom att sprida kunskap, 
förståelse, understödja forskning och terrariehållning av herptiler. Samt att vidtaga 
och stödja åtgärder för att bevara och skydda herptiler i deras naturliga miljö. 

 
 
§ 2. Medlemskap 

Medlemskap i TSiÖ är öppet för envar som stöder föreningens syften enligt §1. 
Medlemskap erhålles genom lösande av medlemsavgift till TsiÖ. 

 
 
§ 3. Medlemsavgift 

TSiÖ:s Årsmöte beslutar om medlemsavgiften för kommande år. 
 
 
§ 4. Räkenskapsår 

TSiÖ:s räkenskapsår löper från 1:a januari till den 31 december. 
 
 
§ 5. Årsmöte 
     TSiÖ:s årsmöte hålls i februari. Kallelse till årsmöte skall vara TSiÖ:s medlemmar  
     tillhanda senast tre veckor före mötet, via e-post eller brev. Förslag till dagordning    
     skall bifogas kallelsen till årsmötet.  
 

 
På årsmötet skall förekomma: 

1. Val av mötesordförande. 
2. Val av mötessekreterare. 
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
4. Kontroll av mötets behöriga utlysande. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Avgående styrelsens verksamhetsberättelse, samt budget för kommande 

verksamhetsår. 
7. Revisionsberättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 
9. Val av ordförande (på två år, jämna år) 
10. Val av vice ordförande (på två år, ojämna år) 
11. Val av kassör (på två år, ojämna år) 
12. Val av sekreterare (på två år, jämna år) 
13. Val av ledamot (på två år, jämna år) 
14. Val av ledamot (på två år, ojämna år) 

(Vid eventuella avhopp, sker fyllnadsval på ett år) 
15. Val av revisorer som skall granska TSiÖ:s räkenskaper kommande 

verksamhetsår. 
16. Val av valberedning för kommande verksamhetsår. 
17. Fastställande av medlemsavgift. 
18. Övriga frågor. 
19. Mötets avslutande. 

 



 
§ 6. Styrelsen 

Styrelsen håller styrelsemöte vid behov och är beslutsmässig då minst hälften av 
styrelsemedlemmarna är närvarande. I förekommande fall äger ordförande 
utslagsröst. Styrelsen representerar under tiden mellan årsmötena TSiÖ utåt samt 
förvaltar föreningens tillgångar. Styrelsen ansvarar inför årsmötet. 

 
 
§ 7. Reseersättning 

Reseersättning utgår för förtroendeuppdrag och skall ske på billigast möjliga sätt. 
Storleken på reseersättningen fastställs av styrelsen. 

 
 
§ 8. Extra årsmöte 

Extra årsmöte utlyses då minst hälften av styrelsen eller 2/3 av medlemmarna så 
önskar. Kallelse med dagordning skall då vara medlemmarna tillhanda senast två 
veckor före det extra årsmötet. 

 
 
§ 9. Medlemsmöte 

Det bör vara TSiÖ:s strävan att hålla medlemsmöte två gånger på våren och två 
gånger på hösten, kan även ske i samband med öppna styrelsemöten. Dock skall 
minst ett möte hållas per halvår, årsmötet inräknat. 

 
 
§ 10. Firmatecknare 

Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. 
 
 
§ 11. Stadgeändringar 

Beslut om TSiÖ:s stadgar fattas på två på varandra följande medlemsmöten, varav 
ett skall vara ordinarie årsmöte. 

 
 
§ 12. Föreningens upplösande 

För att upplösa föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten av 
vilket ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning av TSiÖ beslutar årsmötet om 
fördelningen av föreningens tillgångar. 


