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§1. Föreningens namn är Klimataktion Halmstad. Föreningen är riksorganisationen Klimataktions 

lokalavdelning i Halmstads kommun samt i näraliggande kommuner där lokalavdelningar ännu inte bildats. 

Föreningens säte är Halmstad. Föreningen omfattas av riksorganisationens plattform, stadgar och 

verksamhetsplan. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.  

 

§2. Medlem i föreningen blir den som betalat medlemsavgift till riksorganisationen och bor i Klimataktion 

Halmstads upptagningsområde eller vill delta i verksamheten.  

 

§3. Klimataktion Halmstads ändamål är att bedriva opinion för en klimatpolitik i linje med 

riksorganisationens plattform och verksamhetsplan. Föreningen skall bedriva opinion i lokala frågor av 

betydelse för klimatpolitiken och delta i Klimataktions arbete på det nationella planet.  

 

§4. Klimataktion Halmstads högsta beslutande organ är ÅRSMÖTET, DÄRNÄST medlemsmötet. 

Medlemsmöten ska hållas minst (två gånger) EN GÅNG om året, förutom årsmötet. Medlemsmötet är 

beslutsmässigt när minst (5) 4 medlemmar är närvarande. Medlemsmöte ska utlysas minst 14 dagar i förväg, 

och förslag till dagordning vara medlemmarna tillhanda minst en vecka före mötet. Kallelse kan ske genom 

e-post. Information om medlemsmöte ska finnas på föreningens hemsida minst tio dagar innan mötet. På 

medlemsmötet kan beslut endast fattas i frågor som utlysts i kallelsen.  

 

§5. Årsmöte skall hållas i mars, och skall utlysas minst (tre) TVÅ veckor i förväg. Årsmötet väljer 

(ordförande,) styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant samt KAN VÄLJA valberedning. Inför 

årsmötet ansvarar styrelsen för att verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse,( 

budgetförslag) och motioner med styrelsens yttranden föreläggs medlemmarna. Årsmötet fastställer 

årsredovisning, budget, verksamhetsberättelse (och verksamhetsplan). (Årsmötet kan även besluta om 

eventuell lokal medlemsavgift.) Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet. Varje medlem har rätt att skicka in 

motioner och få dem behandlade av årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast (tre veckor) EN 

VECKA innan årsmötet.  

 

§6. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Den skall förbereda 

medlemsmöten och ansvara för att beslut på medlemsmötena verkställs. Styrelsen skall bestå av minst 5 och 

högst 11 ledamöter. Årsmötet beslutar om antal styrelseledamöter, samt om suppleanter ska väljas. Styrelsen 

ska inom sig utse kassör och firmatecknare SAMT KONTAKTPERSON TILL RIKS, och kan även utse 

ORDFÖRANDE OCH talespersoner för föreningen. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av 

ledamöterna är närvarande.  

 

§7. Medlemmarna kan, efter styrelsens eller medlemsmötets godkännande, bilda arbetsgrupper för att driva 

olika frågor som ligger i linje med Klimataktions plattform. Arbetsgrupperna bör utse kontaktpersoner och 

rapportera om sitt arbete till styrelsen och medlemsmötet.   

 

§8. Ändring av dessa stadgar kan beslutas av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett 

årsmöte. Ändring kan också beslutas av ett årsmöte men då med minst 2/3 majoritet.  

 

§10. Föreningen kan endast upplösas om två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, så 

beslutar. Vid båda tillfällena krävs att två tredjedelar av de närvarande bifaller förslaget om upplösning. Vid 

upplösning överförs eventuella tillgångar till riksorganisationen.  
 


