STADGAR
FÖR
VÄRMLANDS
NATURISTFÖRENING
Gällande från och med verksamhetsåret 2019
§1
Ändamål
och
målsättning

Värmlands Naturistförening VN är ansluten till Sveriges Naturistförbund
SNF och erkänner dess stadgar, som har till ändamål att genom
föreningens verksamhet uppnå naturismens mål.
Naturismens mål är att främja människans fysiska och psykiska hälsa.
Detta mål kan uppnås genom den själsliga och kroppsliga frihet, som naket
umgänge mellan könen utgör vid bad, lek, sport och friluftsliv i en ren och
hälsosam miljö.
VN anser att den kroppsliga friheten medför förbättrade
umgängesrelationer och livsglädje mellan människor på ett naturligt sätt.
I övrigt skall VN verka för att:
1: Ge så många människor som möjligt tillfälle att bada nakna.
2: Sprida information om naturismens idé.
3: Främja umgängesrelationer över generationsgränserna.
4: Genom bad och friluftsliv stärka människans kondition.
5: Skapa nakenbad inom regionens samtliga kommuner.
6: Arbeta för campingmöjligheter vid nakenbaden.
Styrelsen är ansvarig för driften av Sandvikens camping
7: Förvalta och driva Sandvikens Fribad och Naturistcamping, Filipstad
8: Sandvikens Fribad och Camping, Filipstad, kommer att drivas som
fribad med naturistcamping.
9: Anordna föreningsaktiviteter under vintersäsongen.
VN tar avstånd från missbruk av alkohol och andra berusningsmedel och
förhåller sig partipolitiskt och religiöst obunden.
VN arbetar helt utan kommersiella vinstintressen.

§2
Föreningens Värmlands län med närliggande omnejd.
verksamhetsområde

§3
Organisation
och styrelsens
sammansättning

VN styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter, samtliga av
årsmötet valda på två år och på sådant sätt att högst två respektive tre står i
tur att avgå. Årsmötet utser därutöver två suppleanter på ett år vardera.
Ordförande och kassör väljes särskilt, övriga ledamöter konstituerar sig
själva.
Till ordförande, kassör och sekreterare är endast en medlem ur en och
samma familj valbar.

§4
Möten

Årsmötet skall hållas före utgången av maj månad på tid och plats som
bestämmes av styrelsen. Vid årsmöte skall verksamhets- och ekonomisk
berättelse föredragas.
Val förrättas enligt § 3, 7 och 8 samt behandling av motioner enligt § 11.
Ordinarie möten hålles minst 3 gånger per år. Skriftligt protokoll skall
föras vid möte.
Extra möten hålles då styrelsen så finner nödvändigt eller då minst 25 % av
föreningens medlemmar skriftligen så begär.
Vid extra möte få endast de frågor behandlas som föranlett mötets
utlysande.
Mötens tillkännagivande och dagordning måste godkännas av mötet.
Medlem av annan naturistförening äger rätt att närvara vid föreningen
möten med förslags- och yttranderätt.
Övriga medverkande efter inbjudan från styrelsen.
Kallelse till möte skall ske skriftligen senast 8 dagar före mötets
avhållande. Under dagordningspunkt ”eventuellt” eller ”övriga frågor” är
mötet endast beslutsmässigt om man därom är överens.

§5
Styrelsesammanträden

Ordförande, eller i hens ställe, skall kalla till styrelsesammanträde då så
befinnes nödvändigt, eller då minst två av styrelsens medlemmar kräver att
så skall ske.
Kallelse med dagordning skall utsändas i god tid, dock senast 5 dagar före
sammanträdesdagen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av styrelsens medlemmar är
närvarande under förutsättning att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
Ersättning för ledamöternas resa till sammanträde skall utgå med skäligt
belopp. Resorna skall samordnas i största möjliga utsträckning
Protokoll skall föras vid sammanträde och justeras snarast av ordförande
och en annan ledamot samt distrubueras därefter till de förtroendevalda.
§6
Styrelsens
uppgifter

Styrelsen är solidariskt ansvarig inför medlemmarna för anförtrodda
uppdrag och egna initiativ.
Styrelsen utser inom sig firmatecknare.
Styrelsen skall taga upp till behandling alla ärenden som inkommer från
enskilda medlemmar under förutsättning att ärendets karaktär
överensstämmer med § 1 och 2.
Styrelsen skall svara för alla kontakter med Sveriges Naturistförbund.
Styrelsen skall genom lokala föreningssektioner eller ombud hålla god
kontakt med kommunala fritidsnämnder, fritidskontor och
inomhusbadanläggningar.
Styrelsen skall direkt eller genom av styrelsen utsett ombud hålla god
kontakt med press och etermedia.
Det åligger ordförande eller hans ersättare att se till att beslut inte fattas i
strid mot föreningens stadgar eller Svensk lagstiftning.
Kassören skall vid behov kunna redogöra för föreningens ekonomiska
ställning.
Föreningens protokoll, verksamhetsberättelser, kassa- och revisitionsberättelser skall förvaras för all framtid. Övriga handlingar i minst 10 år.
Styrelsen ansvarar för driften av Sandvikens Camping och utser inom sig
ansvariga personer.

§7
Räkenskaper VN räkenskapsår omfattar tiden 1.1.-31.12.
Årsmötet skall utse två revisorer samt två suppleanter till dito för ett år.
Revisorerna äger rätt att vid behov anlita sakkunnig hjälp inom naturiströrelsen. Vid årsmötet skall revisionsberättelse föredragas med till- eller
avstyrkande om ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8
Val

§9
Inträde och
avgifter

Årsmötet skall tillsätta en valberedningskommitté. Ingen kan väljs till
styrelseledamot eller övrigt förtroendeuppdrag utan att först tillfrågas. Vid
personval skall sluten omröstning ske om någon så begär. Vid sluten
omröstning avgör lotten vid lika röstetal. Vid öppen omröstning gäller
ordförandens utslagsröst.

Inträde i VN kan beviljas var och en som accepterar VN:s stadgar och vill
verka för dem.
Föreningens avgift bestäms för nästkommande kalenderår på sista
ordinarie medlemsmöte året innan. Där i ingår stadgeenlig avgift till SNF.
Avgiften till VN uttages per hushåll.
Omyndigt hemmaboende barn vinner eget medlemskap efter prövning i
styrelsen, som innan bör samråda med förälder.
Avgiften till SNF är individuell för person över 18 år i samma hushåll.
Tidpunkt för avgiftens inkassering bestämmes av årsmötet.

§ 10
Motioner till
årsmötet

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15 mars innan årsmötets
avhållande.
Enskild medlem äger rätt att inkomma med motion.
Motion samt styrelsens utlåtande över motionen skall vara medlemmarna
tillhanda senast 8 dagar före årsmötets avhållande.

§ 11
Uteslutning

Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem under förutsättning att:
1. Avgift inte inbetalts en månad efter det datum som årsmötet bestämmer
att avgiften skall vara betald.
2. Medlem bryter mot § 1 eller i övrigt uppträder i strid mot VN:s idéer
och strävande.
Om medlem uteslutits ur föreningen och anser att beslut fattats i icke
stadgeenlig ordning, kan medlem överklaga beslutet hos årsmötet.
Skrivelse härom adresseras till styrelsen. Styrelsens beslut står fast tills
årsmötet avgjort frågan.
Utträden medlem skall utöver medlemsavgift betala återinträdesavgift för
att på nytt vinna inträde i VN. Avgiften skall motsvara halvårs avgift till
SNF och VN.

§ 12
Upplösning
av
Föreningen

Upplösning av föreningen kan ej ske så länge som 1/6 av föreningen
medlemmar vill upprätthålla den. Vid upplösning av föreningen
överlämnas föreningens tillgångar till SNF.

§ 13
Stadgeändrig För ändring av dessa stadgar krävs dels godkänd proposition eller motion
till årsmötet dels 2/3 majoritet av antalet röstberättigade vid två på
varandra följande årsmöten, varav ett skall vara det ordinarie.
Årsmötena måste läggas med minst två månaders mellanrum.
Stadgeändring träder i kraft när årsmötesprotokollet är justerat om inte
årsmötet fastställer annan tidpunkt.

Dessa stadgar är antagna vid föreningens starten 1976.
Ändring 1.
Omarbetning av stadgarna har skett i enlighet med beslut tagna under 2 årsmöten i följd, det
extra årsmötet 2001-10-27 och årsmötet 2002-03-16.
Ändring 2.
Omarbetning av stadgarna har skett i enlighet med beslut tagna på 2 årsmöten i följd, dels
årsmötet 2018-03-17 och på det extra årsmötet 2018-10-27.

