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Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnas.
Val av ordförande för mötet
Daniel Claesson väljs som ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet
Dennis Hägg väljs som sekreterare för mötet.
Val av justeringsman
Jonas Rylander väljs som justeringsman.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet godkänner att mötet har utlysts på rätt sätt.
Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkänner dagordningen.
Information om interimstyrelsens förarbete och upplösande av interimstyrelse
Interimstyrelsens förarbete uppläses och interimstyrelsen upplöses.
Beslut om bildande av föreningen
Årsmötet beslutar att bilda föreningen.
Beslut om föreningens namn
Årsmötet beslutar att föreningen ska heta “Smålands Herpetologiska Förening”, förkortat
“SmHF”.
Beslut om föreningens stadgar
Årsmötet beslutar att följa de stadgar som framtagits av interimstyrelsen (se bilaga 1).
Beslut om medlemsavgift
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ska följa SHR:s rekommendationer, för närvarande
280kr per kalenderår.
Val av ordförande
Årsmötet väljer Daniel Claesson till ordförande för styrelsen.
Val av sekreterare
Årsmötet väljer Dennis Hägg till sekreterare för styrelsen.
Val av kassör
Årsmötet väljer Björn Lingerhed till kassör för styrelsen.
Val av suppleanter
Årsmötet väljer Jonas Rylander till 1:a suppleant och Daniel Selin till 2:a suppleant.
Val av ansvarig för hemsida
Årsmötet väljer Dennis Hägg till ansvarig för föreningens hemsida.
Budget och verksamhetsplan
Förväntade intäkter och utgifter tas upp. Björn Lingerhed får i uppdrag att se över eventuella
kostnader för registrering av föreningens namn och postgiroavgift samt att genomföra
namnregistrering och starta ett postgiro. Dennis Hägg får i uppdrag att registrera en domän
(smhf-herp.se) och webhotell till föreningens hemsida. Kostnader för detta står Dennis Hägg för
tills dess att föreningen fått ett postgirokonto och fått in pengar för medlemsavgifter.
Övriga frågor
Föreningen bör ha en logotyp, olika förslag kommer att tas fram som styrelsen sedan får välja
bland. Hemsidan behöver få tydlig information om föreningens syfte och medlemsavgifter samt
enklare bildhantering, tydlig information om rådande kommunala tillståndsregler för hållande
av djur (främst orm) i olika kommuner i Småland, länkar till domar i tidigare rättsmål och
kontinuerligt uppdaterade nyheter, Dennis Hägg får i uppdrag att ordna det. Medlemsvärvning
diskuteras och annonsering på naturbruksgymnasium, lokaltidningar samt, om möjligt, på
symposiet i Norrköping är några kanaler som bör nyttjas. Ett sätt att locka medlemmar skulle
vara om rabatter eller dylikt erbjöds av de lokala djurbutikerna, Björn Lingerhed och Daniel

Claesson får i uppdrag att kontakta butikerna i Växjö och Kalmar för att höra om möjligheter
till sponsring. För att bättra föreningens ekonomi skulle foderförsäljning till andra medlemmar
kunna idkas. Björn Lingerhed får även i uppdrag att kolla upp möjligheter till
aktivitetsstöd. Daniel Claesson får i uppdrag att kontakta SHR och informera dem om
föreningens uppstart. Ovanstående uppdrag bör vara genomförda senast januari 2011 för att
bättre kunna gå ut offentligt och värva medlemmar, målet är att ha minst 15 medlemmar innan
dess för att föreningen ska kunna ansluta sig till SHR. Nästa årsmöte beslutas till lördag 29/1
2011, alternativt söndag 30/1 2011, mötet kommer att äga rum hos Daniel Claesson.
19 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

_______________________
Ordförande, Daniel Claesson

_______________________
Sekreterare, Dennis Hägg

______________________
Justeras, Jonas Rylander

Bilaga 1.
Stadgar
§ 1. Smålands Herpetologiska Förening (SmHF) är en religiöst och politiskt obunden förening med
syfte att sprida kunskap om grod- och kräldjur (herptiler), att verka för att dessa djur hålls under sunda
former i fångenskap samt att aktivt verka för att herptiler bevaras och skyddas i deras naturliga miljö.
§ 2. Medlemskap i SmHF, som fås genom att medlemsavgiften betalas, är öppet för alla som stödjer
föreningens syften enligt § 1. Medlem som handlar mot SmHF:s stadgar, intressen eller på annat sätt
skadar föreningen kan uteslutas av årsmötet.
§ 3. Medlemsavgiften beslutas av Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) och betalas årligen.
§ 4. Medlem som inte erlägger ny medlemsavgift avförs ur medlemsförteckningen ca två månader efter
verksamhetsårets början.
§ 5. Årsmötet är SmHF:s högsta beslutande instans och hålls en gång om året, om möjligt i januari. Vid
ordinarie årsmöte skall förekomma:
a) val av mötesordförande, mötessekreterare samt en justeringsman att justera mötets protokoll.
b) frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
c) godkännande av dagordningen.
d) redogörelse för budget och verksamhetsberättelse.
e) frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
f) val av styrelseordförande.
g) val av styrelsens övriga ledamöter.
h) övriga frågor.
Förslag som skall behandlas på årsmötet (utöver övriga frågor) bör lämnas in minst en månad före
årsmötet. Kallelse till årsmötet bör ske minst två veckor före mötet.
§ 6. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen, eller om minst 2/3 delar av SmHF:s medlemmar kräver det.
§ 7. Vid årsmöte har varje medlem en röst, och enkel majoritet avgör. Om två förslag får lika många
röster avgörs frågan genom lottdragning. Undantagna är § 6, § 10 och § 11 som kräver minst 2/3 dels
majoritet för att vara beslutsfattande.
§ 8. Styrelsen består av minst tre ledamöter vari ingår ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen
väljs av årsmötet för ett år och kan omväljas. Vid ledamots avsägelse adjungera annan medlem av
SmHF, intill nästkommande årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst
hälften närvarar. Vid lika röstetal avgör lotten.
§ 9. SmHF:s verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 10. Beslut om SmHF:s upplösning fattas av årsmötet. Mötet beslutar hur SmHF:s eventuella
tillgångar skall användas.
§ 11. Ändring av SmHF:s stadgar skall ske vid årsmöte och skall bifallas av två tredjedelar av de
närvarande.

