
Stadgar – Göteborgs Ciklidgrupp 
 
§ 1 Namn 
Föreningens namn är Göteborgs Ciklidgrupp (förkortat GCG). 
 
§ 2 Säte 
Föreningen har sitt säte i Göteborg. 
 
§ 3 Föreningens syfte 
Föreningens syfte är att: 
- främja intresset för ciklider inom akvariehobbyn. 

 
§ 4 Föreningens uppgifter 
Föreningens uppgifter är att: 
- Underlätta kontakt och verka för en vänlig stämning mellan föreningens medlemmar.  
- Ordna intressanta aktiviteter. 
- Informera medlemmarna om sin verksamhet. 
- Vara öppen för vänskapliga samarbeten med andra akvarieföreningar. 

 
§ 5 Medlemskap och medlemsavgift 
Föreningen är öppen för alla som vill stödja föreningens syfte och uppgifter. Medlemskap 
gäller per kalenderår för det år då avgiften betalats om ej annat år specificerats. Betald 
medlemsavgift kan ej återkrävas. Genom inträde i föreningen har medlemmen godkänt dessa 
stadgar. Årsmötet fastställer medlemsavgift för kommande kalenderår.  
 
Ordinarie årsmöte kan välja in hedersmedlemmar som har särskilda förutsättningar att bidra 
till att föreningen fyller sitt syfte eller som på ett enastående och långvarigt sätt bidragit till 
föreningens syfte. Hedersmedlemmar har samma rättigheter som ordinarie medlemmar. 
 
§ 6 Styrelse 
Årsmötet utser föreningens styrelse. Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare och 
kassör. Årsmötet kan även utse ytterligare ledamöter samt suppleanter. Ledamöter väljs för en 
tid av ett år, förutom ordförande och kassör som väljs för en tid av två år och vars 
mandatperioder ej bör sammanfalla.  
 
Vid val skall årsmötet ta hänsyn till behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. Varför endast 
maximalt halva antalet ledamöter i styrelsen bör avgå. Val till styrelse skall förekomma vid 
ordinarie årsmöte.  
 
Till styrelseledamot kan endast väljas medlem som uppnått 18 års ålder.  
 
Styrelsesammanträde kan ske genom fysiskt möte, telefonmöte, genom Internet eller genom 
per capsulam-beslut. Röstning sker och beslut fattas med enkel majoritet där ordförande äger 



utslagsröst vid lika röstetal. 
 
- Styrelsen skall leda föreningens verksamhet fram till nästa ordinarie årsmöte och har 

rätt att fatta för föreningen bindande beslut. 
- Styrelsen är beslutsmässig om ordinarie ledamöter och suppleanter till ett antal av 

minst hälften är närvarande.  
- Styrelsen är ansvarig för föreningens tillgångar. 
- Styrelsen beslutar om medlemskap i föreningen. 
- Styrelsens ordförande är föreningens officielle representant och vakar över att dessa 

stadgar efterlevs. 
- Det åligger kassören att uppbära avgifter och verkställa utbetalningar för föreningens 

räkning samt föra föreningens räkenskaper. Räkenskaperna skall avse kalenderår och 
skall vara tillgängliga för revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte. 

- Sekreteraren sköter föreningens korrespondens och styrelseprotokoll enligt styrelsens 
beslut.  

- Föreningen tecknas av ordföranden eller kassören var för sig om ett belopp om högst 
5000 kronor per tillfälle. Vid högre belopp samt vid övriga ärenden krävs att 
föreningen tecknas av både ordförande och kassör. 

 
§ 7 Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas varje 
verksamhetsår, senast 31 mars. Verksamhetsåret löper från den 1 januari till och med den 31 
december varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats för mötet samt fastställer dagordning. 
Kallelse skall skickas ut senast 4 veckor före årsmötet. Motioner skall lämnas in senast 2 
veckor före årsmötet. Varje medlem, som varit medlem minst 1 månad innan årsmötet, har 
rätt att deltaga i mötet, vilket innebär att han eller hon har närvaro-, yttrande- och rösträtt 
(enligt §10) vid mötet.  
 
På ordinarie årsmöte skall följande behandlas: 
- Kallelse och dagordning  
- Val av ordförande och sekreterare för mötet  
- Val av två justerare och rösträknare  
- Styrelsens verksamhetsberättelse 
- Revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret  
- Ansvarsfrihet för styrelsen 
- Val av ordförande och kassör samt resten av styrelse  
- Val av två revisorer 
- Val av valberedning 
- Medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår 
- Enskilda medlemmars motioner  
- Övriga frågor  
 
 



§ 8 Extra årsmöte 
Extra årsmöte kan sammankallas för att behandla en viss fråga på initiativ av styrelsen, 
revisorerna, valberedningen eller efter en skriftlig begäran av minst 1/3 av antalet 
medlemmar. Styrelsen beslutar om tid och plats för mötet samt fastställer dagordning för 
mötet. Inget extra årsmöte får dock hållas inom 30 dagar före eller efter ett ordinarie årsmöte. 
Kallelse skall skickas ut i god tid före det extra årsmötet. I kallelsen skall styrelsen redogöra 
för den fråga som skall behandlas samt ge sin syn på den.  
 
Det extra årsmötet skall behandla följande frågor:  
- Kallelse och dagordning 
- Val av ordförande för mötet  
- Val av sekreterare för mötet  
- Val av två justerare  
- Den eller de frågor som mötet kallats för att behandla  
 
§ 9 Medlemsträffar 
Styrelsen skall ordna medlemsträffar dit alla medlemmar bjuds in. Medlemsträffar kan vara 
månadsmöten, diskussionskvällar, föredrag, resor, auktioner, fester eller någon annan typ av 
aktivitet. På dessa möten fattas inga beslut om föreningens grundläggande verksamhet. 
  
§ 10 Röstordning vid möten 
Föreningen beslut fattas med enkel majoritet (om ej annat anges i stadgarna) där varje 
medlem har en röst. Omröstning är öppen om ej någon begär sluten omröstning. Vid sluten 
omröstning är justerarna rösträknare. Vid öppen omröstning och lika röstetal äger ordförande 
utslagsröst. Vid sluten omröstning skall lotten avgöra vid lika röstetal. Vid ett årsmöte kan en 
medlem ge en annan medlem fullmakt att rösta för henne eller honom. Ingen får dock rösta 
för mer än en medlem utöver sig själv. 
 
§ 11 Uteslutning av medlem 
En medlem vars uppträdande grovt strider mot föreningens syfte och/eller uppgifter kan av 
styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall skriftligen förklaras och 
meddelas vederbörande som vid nästkommande ordinarie årsmöte, eller extra årsmöte, äger 
rätt att söka ändring i styrelsens beslut. Överklagande skall då upptagas på föredragningslistan 
för mötet. Genom uteslutning upphör alla inbördes förpliktelser mellan föreningen och den 
uteslutne medlemmen. 
  
§ 12 Ändring av stadgar 
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas på två på varandra följande årsmöten 
men minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ett ordinarie årsmöte. För ett 
beslut om stadgeändring krävs att 2/3 av de närvarande röstar för ändringen på vardera möte. 
Förslaget skall inkomma till styrelsen i god tid före mötet. Styrelsen äger själv rätt att föreslå 
stadgeändring. 
 
 



§ 13 Upplösning, namnändring eller inriktningsförändring 
Förslag om föreningens upplösning, namnändring eller inriktningsförändring skall behandlas 
på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Förslaget 
skall redovisas till alla medlemmar i god tid före båda mötena. För ett beslut krävs att 3/4 av 
de närvarande röstar för förslaget på vardera möte. Vid beslut om upplösning, namnändring 
eller inriktningsförändring skall alla föreningens tillgångar utbetalas till och fördelas lika 
bland de medlemmar som betalat medlemsavgift de senaste tre åren.  
 
§ 14 Tolkning och tillämpning 
Styrelsen har rätt att fatta beslut kring tolkning och tillämpning av dessa stadgar. 
 
§ 15 Stadgarnas antagande 
Dessa stadgar har antagits vid konstituerande årsmöte i Jörlanda 2016-05-14 och träder i kraft 
omedelbart. 


