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Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i
Örebro län. Organisationsnummer: 875002-5994.
Benämning och ändamål
§1
Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord
man förr ägde tillsammans, d v s byallmänningen.
HOPAJOLA:s ändamål är att, med ekonomiska och andra resurser,
stödja, aktivera och stimulera naturskydd och naturvårdsinsatser i Örebro
län.
HOPAJOLA finansieras i huvudsak genom Naturbörsen som innebär
sponsorsamverkan med privata och offentliga företag samt Naturvärnet
som ger resurstillskott genom penninginsamling och liknande från
organisationer och enskilda personer.
Kommentar:
De medel som på detta sätt inkommer till HOPAJOLA skall användas för
bland andra följande naturvårdsinsatser
*

Säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer t ex orörd
natur, områden som hyser utrotningshotade arter, variationsrika
marker, ängs- och hagmarker samt andra områden som på olika sätt
bör bevaras och skyddas för att förstärka flora och fauna i Örebro län.

*

Säkerställa förvärv av värdefulla naturområden för bildande av naturreservat och liknande.

*

Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

*

Underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärden i
länet. Detta sker genom informationsinsatser, naturguidningar och
olika former av mottagarservice.
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Stödja inventeringar och kartläggningar i egen eller samverkande regi.

HOPAJOLA skall ge ekonomiskt och annat stöd till naturvårdsprojekt som
genomförs av föreningens medlemmar eller andra berörda intressenter.
Stödet skall utgå från en samlad strategi för de gemensamma insatserna
för naturvård och naturskydd i länet.
Föreningen har även möjlighet att driva naturskyddsarbete, projektinsatser
för naturskyddet och liknande, i egen regi.
Medlemskap
§2
Medlemmar i HOPAJOLA är primärkommunerna i Örebro län, Örebro läns
landsting, Naturskyddsföreningen i Örebro län, Regionförbundet Örebro
län samt Naturskyddsföreningens lokala organisationer (kretsar) i Örebro
län.
Medlem skall betala av årsmötet fastställd årsavgift samt verka för de mål
och syften som anges i dessa stadgar.
Årsmöte och styrelse
§3
Föreningens organ är årsmöte och styrelse.
§4
I årsmötet äger samtliga medlemmar i HOPAJOLA möjlighet att deltaga.
Medlem äger 1 röst och utser själv sitt ombud jämte ersättare för denne.
Kallelse till årsmöte skall utfärdas av föreningens styrelse minst 3 veckor
före den dag då årsmötet hålls. Medlem i föreningen får, senast 14 dagar
före det att årsmötet avhålls, till styrelsen inkomma med begäran att visst
ärende skall upptas till behandling.
Förslag till dagordning samt handlingar för årsmötet skall sändas till
medlemmar minst 1 vecka före utsatt dag för årsmöte.
Årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Medlemsmöte, utöver
årsmöte, kan påkallas då styrelsen så beslutar eller då minst två
tredjedelar av föreningens medlemmar så önskar.
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Röstlängd, som visar vem som utövar medlems rösträtt, skall finnas tillgänglig vid årsmöte. Omröstning vid årsmötet sker öppet såvida ej
medlemsombud påkallar sluten omröstning.
Årsmöte må ej avgöra ärenden såvida icke minst 2/3 av medlemmarna
finns representerade. Beslut vid årsmöte fattas genom enkel majoritet. Vid
lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val, då lottningsförfarande
får avgöra.
Ärenden som skall avhandlas vid årsmöte är:
* val av ordförande och sekreterare för årsmötet
* utseende av protokolljusterare,
* godkännande av dagordning,
* föredragning av styrelsens ekonomiska redovisning samt verksamhetsberättelse,
* föredragning av revisionsberättelse,
* fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
* val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,
* val av övriga ordinarie ledamöter samt ersättare i styrelsen,
* val av revisorer,
* fastställande av medlemsavgifter,
* fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår,
* fastställande av utgifts- och inkomststat för nästkommande verksamhetsår.
§5
Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med stadgarna och den av årsmötet upprättade verksamhetsplanen.
Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter samt 5 ersättare.
3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare nomineras av Naturskyddsföreningen i Örebro län. 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare nomineras
av Region-förbundet Örebro län. Ordförande nomineras av
Naturskyddsföreningen i Örebro län och vice ordförande av
Regionförbundet Örebro län. Styrelsen utses av årsmötet.
Styrelseledamot och ersättare utses för en tid av 4 år och mandattiden
skall sammanfalla med motsvarande mandatperiod som gäller för
allmänna val till kommuner och landsting. Till styrelsen kan adjungeras
företrädare för samverkande myndigheter eller intresseorganisationer.
Styrelsen utser sekreterare tillika verkställande tjänsteman för
HOPAJOLA:s verksamhet, kassaförvaltare samt naturvårdssakkunnig att
biträda styrelsen. Adjungerade företrädare i styrelsen har ej rösträtt men
har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
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§6
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för
denne, av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda då minst 3
ledamöter för visst angivet ärende påyrkar sammanträde.
Styrelsen är beslutsför då minst 3 av dess ledamöter eller tjänstgörande
ersättare, är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Styrelsen skall ha sitt säte i Örebro.
Räkenskapsår
§7
Föreningens räkenskaps- och förvaltningsår är kalenderår.
Medeldisposition
§8
Under överinseende av årsmötet förvaltar styrelsen inkomna medel samt
avgör hur dessa skall utnyttjas och disponeras inom ramen för ändamål
och syfte med verksamheten i enlighet med dessa stadgar.
Firmateckning
§9
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som helhet, av den eller
de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.
Revision
§ 10
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av 2 revisorer
som utses av årsmötet för 1 år i sänder. En av revisorerna skall vara av
Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor.
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Förvaltnings- och revisionsberättelser
§ 11
Styrelsen skall årligen före den 1 mars avge berättelse över sin förvaltning
under föregående år och för granskning tillhandahålla revisorerna
protokoll och räkenskaper med tillhörande handlingar.
Revisorerna skall före den 1 april ha slutfört granskningen och däröver
avgivit sin revisionsberättelse. Revisorerna äger jämväl rätt att företa extra
revision när som helst under året. Förvaltningsberättelsen och
revisionsberättelsen samt sammandrag av räkenskaperna skall före
årsmötet ha tillställts föreningens medlemmar.
Administration
§ 12
För fullgörande av HOPAJOLA:S administrativa uppgifter äger föreningen
möjlighet att anställa egen personal och/eller träffa avtal med annan organisation om utförande av vissa tjänster för föreningens räkning.
Medlems utträde eller uteslutning
§ 13
Medlem i föreningen äger, efter skriftlig framställning, utträda med verkan
vid löpande verksamhetsårs slut. Medlem som ej betalar medlemsavgift
eller som uppenbart verkar i strid mot föreningens stadgar, kan uteslutas
av årsmötet.
Stadgeändring
§ 14
För stadgeändring krävs kvalificerad majoritet (2/3) av antalet avgivna
röster vid 2 på varandra, med minst 3 månaders mellanrum, följande
medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
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Föreningens upphörande
§ 15
För beslut om föreningens upphörande erfordras kvalificerad majoritet
(2/3) av antalet avgivna röster vid 2 på varandra, med minst 3 månaders
mellanrum, följande medlemsmöten där ett skall vara årsmöte.
Föreningens tillgångar, skall vid föreningens upphörande, förvaltas av
Naturskyddsföreningen i Örebro län och användas till ändamål och syfte
som överensstämmer med vad som anges i stadgar för föreningen.

