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Stadgar 

Stadgar för Naturistföreningen Eos, fastställda på årsmötet den 8 mars 2020. 

§ 1 Namn, bildande, säte 

Föreningens namn är Naturistföreningen Eos. Föreningen bildades år 1975. 

Föreningen har sitt säte i Storstockholm. 

§ 2 Ändamål 

Föreningen vill samla människor som önskar utöva naturism och därför anordna aktiviteter och skapa tillgång till lokaler 

och områden där naturism kan bedrivas. 

Föreningen vill vidare sprida upplysning och kännedom om naturismens idéer och principer. Dessa är att stärka 

människans fysiska och psykiska välbefinnande genom naket umgänge mellan könen vid bad, sport, lek och friluftsliv. 

Naturismens idéer och principer har sin utgångspunkt i en humanistisk och demokratisk människosyn. 

§ 3 Organisation, inriktning 

Föreningen är allmännyttig och ideell, partipolitiskt och religiöst obunden samt verkar helt utan enskilda vinstintressen. 

Föreningen ska vara ansluten till Sveriges Naturistförbund, SNF, eller annan motsvarande riksorganisation. 

§ 4 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är föreningsmöte och styrelse. Föreningsmöte kan vara årsmöte, extra årsmöte, höstmötet 

och övrigt föreningsmöte, varav årsmöte och höstmöte är ordinarie möten. 

§ 5 Medlemskap 

mom 1, ansökan  

Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till föreningen. Styrelsen beslutar om medlemskap. För att ansökan ska kunna 

behandlas måste den sökande ha erlagt aktuell medlemsavgift. 

mom 2, avslag  

Ansökan får bara avslås om det kan antas att den sökande kan komma att motverka eller skada föreningens ändamål, 

syften och anseende eller brista i hänsyn till föreningens medlemmar. 

Vid avslag återsänds den i förväg inbetalade medlemsavgiften. 

mom 3, ungdomsmedlemskap  

Medlems barn under 18 år kan antas som ungdomsmedlem i samråd med förälder/målsman. Ungdom i åldern 

15 ─ 18 år som saknar föräldraanknytning till föreningen, kan söka eget medlemskap och antas som 
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ungdomsmedlem om målsmans skriftliga medgivande föreligger. Person mellan 18 – 25 år kan antas som 

ungdomsmedlem efter egen ansökan. 

mom 4, supportermedlemskap  

Medlem, som också är medlem i annan till SNF ansluten förening, kan begära att få bli supportmedlem, och befrias då 

från den del av medlemsavgiften som utgör avgift till SNF. Supportmedlem äger ej rätt att representera föreningen som 

delegat vid Riksmötet, men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar. 

mom 5, interimistiskt medlemskap  

Interimistiskt medlemskap kan beviljas i undantagsfall. Beslut om detta fattas av föreningens ordförande. Interimistiskt 

medlemskap består fram till nästkommande styrelsesammanträde då styrelsen beslutar om medlemskap. 

§ 6 Medlemsavgift 

Medlemsavgift erläggs årligen. Medlemsavgift skall vara betald före årsmötet. Medlem som inte erlägger avgift inom 

föreskriven tid erhåller påminnelse och debiteras av styrelsen beslutad förseningsavgift. Medlem som ej erlägger 

medlemsavgift efter påminnelse stryks som medlem varvid medlemskapet upphör att gälla. Om medlemsavgift beslutar 

höstmötet. 

§ 7 Medlemskort 

Medlemskortet gäller som kvitto för erlagd årsavgift sedan det försetts med INF-årsmärke. Supportmedlem erhåller 

särskilt kvitto. Medlemskortet är personligt och får inte utlånas eller överlåtas. 

§ 8 Tillträde till föreningsaktiviteter 

Presumtiv medlem har möjlighet att delta i föreningsaktivitet före ansökan om medlemskap. Om eventuell besöks-  

/deltagaravgift beslutar styrelsen. 

§ 9 Varning - uteslutning 

Medlem som 

- bryter mot föreningens stadgar eller ordningsföreskrifter 

- motarbetar i stadgeenlig ordning fattade beslut 

- skadar föreningens ändamål, syften eller anseende 

- brister i hänsyn till andra medlemmar genom störande eller olämpligt uppträdande 

kan tilldelas varning alternativt uteslutas ur föreningen. Beslut om detta fattas av styrelsen. Medlem som blir utesluten 

kan överklaga styrelsens beslut och få det överprövat på beslutande föreningsmöte. 

Styrelsen är skyldig att informera om rätten att överklaga samt att förklara hur detta formellt ska gå till. 

§ 10 Styrelse 

mom 1, allmänt 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som utses av årsmötet. Mellan beslutande möten är styrelsen föreningens 

högsta beslutande organ. 

mom 2, styrelsens sammansättning, konstituering  

Styrelsen består av ordförande och kassör samt minst tre och högst fem ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. 

Ordförande och kassör väljs direkt av årsmötet. I övrigt utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare samt övriga 

erforderliga funktionärer. 
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Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlem/-ar eller utomstående för att driva preciserad sakfråga. Dessa äger då att 

efter styrelsebeslut företräda föreningen i sakfrågan och skall utifrån uppdraget fortlöpande rapportera till styrelsen. 

mom 3, mandatperioder 

Ordförande och kassör utses för en mandatperiod om två år och på sådant sätt att de inte står i tur att avgå samtidigt. 

Övriga ordinarie ledamöter väljs på två år och på sådant sätt att högs tre står i tur att avgå samtidigt och minst en ej står i 

tur att avgå. 

Suppleanter väljs på ett år. 

mom 4, sammanträden  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på annat lämpligt sätt som styrelsen beslutar. Förslag 

till dagordning ska föreligga senast tre dagar före sammanträde. Vid extra sammanträde föranlett av 

brådskande ärende/ärenden behöver detta inte iakttas. 

mom 5, beslutsmässighet, rösträtt 

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande och minst tre är ense om beslutet. Vid fem eller flera 

närvarande fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Icke tjänstgörande 

suppleant saknar rösträtt. 

mom 6, protokoll  

Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras. Detta justeras av föreningsordförande samt ytterligare en ordinarie 

ledamot. Protokoll delges styrelsens ledamöter. Likaså delges revisorernas och valberedningens sammankallande 

ett exemplar vardera. 

mom 7, firmateckning  

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

mom 8, styrelsens arbetsår 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till årsmöte. 

mom 9, styrelsens ansvar 

Styrelsen ska leda verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och av beslutande möten fattade beslut. Styrelsen 

ska ge revisorer och valberedning det stöd och de resurser som dessa behöver för att utföra sitt arbete. Styrelsens 

ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens ekonomi och förvaltning. 

§ 11 Räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

§ 12 Årsmöte 

Årligen under första kvartalet skall ett ordinarie föreningsmöte, kallat årsmöte, hållas. Årsmötet är föreningens högsta 

beslutande organ. 

Årsmötet utser styrelse och övriga funktionärer, beslutar om styrelsens ansvarsfrihet, samt behandlar inkomna 

motioner. 
§ 13 Höstmöte 

Årligen under fjärde kvartalet ska ett ordinarie föreningsmöte kallat höstmöte, hållas. 
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Vid höstmötet skall beslut fattas om verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. 

Höstmötet beslutar om tidpunkt för årsmötet. 

§ 14 Extra föreningsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte när styrelsen så finner lämpligt. 

Styrelsen är skyldig att inom 30 dagar kalla till extra föreningsmöte om revisorerna eller minst 10 procent av 

medlemskåren så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen/orsaken till begäran. Om mötet skall 

behandla frågor som endast kan avgöras av årsmöte skall mötet utlysas som extra årsmöte. 

Utesluten medlem kan begära att få sin sak prövad vid extra föreningsmöte. 

§ 15 Mötesordning 

mom 1, datum, kallelse m m  

Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte och höstmöte i enlighet med reglerna för dessa. Till övriga föreningsmöten utgår 

kallelse om behov för sådant möte föreligger. Kallelse med förslag till dagordning samt anvisning om hur övriga 

möteshandlingar kan erhållas, skall utsändas senast fjorton dagar före mötesdatum. Möteshandlingar skall finnas 

tillgängliga senast sju dagar före mötesdatum. Vid extra föreningsmöte påkallat av brådskande ärende kan tid för kallelse 

kortas till sju dagar. 

mom 2, motioner 

Motioner kan endast behandlas vid ordinarie årsmöte. Motioner till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara 

styrelsen tillhanda senast en månad före mötesdatum. 

mom 5, av styrelsen ej förberett mötesärende 

Vid ordinarie årsmöte kan ärende/fråga som inte finns med i styrelsens förslag till dagordning för mötet, tas upp till 

behandling och beslut, om 3/4 av de närvarande, röstberättigade medlemmarna så beslutar. Fråga om stadgeändring får 

dock inte tas upp på detta sätt. Ärenden av ej beslutskaraktär kan tas upp under övriga frågor. 

För övriga föreningsmöten gäller att endast det/de ärenden får tas till beslut som angetts i kallelsen och som är orsak till 

mötets hållande. 

mom 6, mötesärenden  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas i nedanstående ordning: 

a) mötets öppnande 

b) fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

c) val av mötesfunktionärer:  
1. Mötesordförande 
2. protokollssekreterare 

3. två protokollsjusterare tillika rösträknare 

d) upprättande av röstlängd 

e) fastställande av dagordning och ev. arbetsordning 
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f) behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser, inkluderande status av beslutspunkter 
från föregående årets ordinarie och extra möten. 

g) revisorernas berättelse och yrkanden 

h) fastställande av resultat- och balansräkning 

i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

j) styrelsens förslag (propositioner) 

k) av medlemmar inlämnade förslag (motioner) 

l) förrättande av val: 

1. val av föreningsordförande och kassör 

2. val av ordinarie styrelseledamöter 

3. val av styrelsesuppleanter 

4. val av två revisorer och en revisorssuppleant  

5. val av valberedning, utseende av sammankallande 

6. val av festkommitté (ej obligatoriskt)  

7. val av RM-delegater 

m) beslut om att förklara samtliga personval omedelbart justerade 

n) eventuella övriga ärenden, ej av beslutskaraktär 

p) mötets avslutande. 

Vid övriga föreningsmöten skall punkterna a – e samt det ärende eller de ärenden som föranlett mötet finnas 

på dagordningen. Övriga ärenden, ej av beslutskaraktär, kan behandlas om detta angetts i kallelse eller om en 

majoritet av mötesdeltagarna bifaller detta. 

§ 16 Röstnings- och beslutsregler vid beslutande föreningsmöten samt närvarorätt 

mom 1, rösträtt allmänt 

Närvarande medlem vid beslutande möte, som fyllt 15 år och har erlagt gällande medlemsavgift, har en röst vid varje på 

mötet förekommande röstningstillfälle. 

Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör den egna ansvarsfriheten och har inte heller rätt att delta i val av 

revisorer. 
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mom 2, röstning med fullmakt 

Vid beslutande möte kan medlem som ombud med skriftlig fullmakt, företräda annan medlem med en röst, förutsatt att 

denne är röstberättigad medlem i föreningen. 

Fullmakt ska för att vara giltig; 

- ange ombudets namn 

- ange om rösträtten gäller delar av eller hela mötet 

- vara dagtecknad (ort, datum) 

- vara undertecknad av utställaren och försedd med namnförtydligande samt 

- vara bevittnad av ojävig person. (Icke familjemedlem.) Fullmakt överlämnas i samband med mötets öppnande. 

mom 3, röstning  

Röstning sker öppet om inte sluten votering är begärd. Begäran om sluten omröstning ska, för att komma till stånd, 

bifallas med enkel majoritet utom vid personval då sluten omröstning sker om så begärs. 

mom 4, beslutsregler, majoritetsregler  

Beslut fattas, utom vid personval, med enkel majoritet med undantag för de beslut som kräver kvalificerad majoritet (§§ 

15 mom 5, samt 20 och 21). 

Vid personval förklaras den eller de valda som erhåller flest röster. (Relativ majoritet) 

Vid val av föreningsordförande och föreningskassör krävs dock för att vara vald, mer än hälften av i valet avgivna, giltiga 

röster. 

mom 5, lika röstetal 

Vid lika röstetal i öppen omröstning har mötesordförande utslagsröst utom vid personval då ärendet avgörs genom 

lottning. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgörs ärendet likaså genom lottning. 

mom 6, närvarorätt 

Vid beslutande möte äger förutom medlemmar även presumtiva medlemmar och av styrelsen inbjudna gäster, rätt att 

närvara. Möte kan dock besluta att enbart medlemmar ska vara närvarande om särskilda skäl talar för detta. 

§ 17 Revision 

Vid ordinarie årsmöte utses två revisorer jämte en revisorssuppleant för en mandatperiod på ett år. En av de båda 

ordinarie utses till sammankallande. 

Revisorerna ska 

- löpande under verksamhetsåret ha tillgång till protokoll från styrelsens sammanträden (§ 10 mom 6) 

- ha tillgång till föreningens räkenskaper i rimlig tid före ordinarie årsmöte. Överenskommelse om detta träffas med 

styrelsen 

- granska föreningens räkenskaper och styrelsens ekonomiska och övriga förvaltning 

- avger berättelse över granskningen till årsmötet med förslag om ev. bokslutsdispositioner, fastställande av resultat- och 

balansräkning 

- avge förslag i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Komplett revisionsberättelse ska finnas tillgänglig 10 dagar före ordinarie årsmöte. 
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§ 18 Valberedning 

Vid ordinarie årsmöte utses en valberedning, med udda antal ledamöter, minst tre till antalet. Dessa väljs för en 

mandatperiod på ett år. 

En av valberedningens ledamöter utses av årsmötet till sammankallande. Vid lika röstetal har denne utslagsröst. 

Valberedningens sammansättning ska, så långt det är praktiskt möjligt, avspegla medlemskollektivet. 

Valberedningen ska 

- löpande under verksamhetsåret ha tillgång till styrelsens protokoll under verksamhetsåret. (§ 10 mom 6) 

- förbereda val av styrelseledamöter och övriga funktionärer genom nominering av kandidater 

- göra egna, självständiga urval och bedömningar av kandidaternas lämplighet som förtroendevalda 

- Senast 10 dagar före ordinarie årsmöte ska valberedningens förslag finnas tillgängligt. 

§ 19 Valbarhet 

Endast röstberättigad medlem i föreningen är valbar till förtroendeuppdrag i föreningen. 

§ 20 Stadgeändring 

Beslut om ändring/tillägg av föreningens stadgar fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. 

Ändring/tillägg anges i möteskallelse och i förslag till dagordning. 

Kommer förslag från enskild medlem ska det, vid första behandlingstillfället, presenteras i form av motion som förses 

med yttrande från styrelsen. (§ 11 mom 2 ovan.) Datum för ikraftträdande beslutas vid 2:a behandlingstillfället. 

§ 21 Föreningens upplösning 

För att föreningen ska kunna upplösas krävs att två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie, med 2/3 

majoritet så beslutar. Minst fyra månader ska förflyta mellan dessa båda beslutstillfållen. Om minst fem medlemmar 

önskar driva föreningen vidare kan föreningen inte upplösas. 

Föreningens tillgångar skall efter upplösning tillfalla SNF eller annan likvärdig riksorganisation som verkar för 

naturismen. 

 


