Stadgar för föreningen Jaktkritikerna
§1 ÄNDAMÅL
Jaktkritikerna är en politiskt och religiöst obunden ideell sammanslutning som har till
ändamål att förändra den svenska jakten i en riktning som svarar mot en modern och upplyst
syn på levande, kännande varelser.
- att arbeta för att den natur-‐och miljöintresserade allmänheten får en jämbördig ställning
med jägarorganisationerna vid avgörande rörande den svenskafaunan.
- att väcka och engagera allmänhetens intresse för att bevara vår svenska fauna
- att värna om olika arters naturliga miljöer.
§2 ARBETSINRIKTNING
Föreningen vill försöka förverkliga sina uppgifter bland annat genom -‐att uppmärksamma
djurskyddsproblem i samband med jakt -‐att stimulera till undersökningar om jaktens
påverkan på vår fauna -‐att arbeta för en populationsekologisk anpassad jakt som tar största
hänsyn till viltets aktuella numerär -‐att öka forskningsinsatserna för att belysa
djurskyddsproblem i samband med jakt och jaktens betydelse för olika djurpopulationer. -‐att
föra ut information och driva debatt om jakt och jaktfrågor.
§3 MEDLEMSKAP
Var och en som vill stödja Jaktkritikernas ändamål äger rätt att erhålla medlemskap genom
lösande av medlemsavgift. Jaktkritikerna har fullbetalande medlemmar och
familjemedlemmar. Familjemedlem ska tillhöra fullbetalande medlems familj, vara skriven på
samma adress och erlägger reducerad avgift. Den som blivit medlem i Jaktkritikerna och är
boende i upptagningsområdet till en lokalavdelning blir automatiskt medlem i denna
lokalavdelning. Om avdelning saknas vid boendeorten, kan medlemmen välja om den vill
tillhöra någon lokalavdelning. I annat fall ansluts medlemmen direkt till riksorganisationen.
Medlem som vill byta lokalavdelning kan göra detta genom att meddela riksorganisationen.
Riksföreningens styrelse kan, genom enhälligt beslut och med omedelbar verkan, ur
föreningen utesluta medlem, som uppenbart motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen
försvårar föreningens syften eller verksamhet eller som på annan likvärdig grund ej bör
tillhöra föreningen. Medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om
uteslutning skall vara skriftligen motiverat och antecknas i protokollet över beslutet.
§4 MEDLEMSAVGIFTER
Ordinarie årsmöte beslutar om medlemsavgifter för nästkommande kalenderår samt om hur
stor del av avgifterna riksföreningens styrelse ska tilldela lokalavdelningarna. Beslut kan ske
om reducerad avgift för olika medlemskategorier. Medlem som vunnit inträde 15 september
eller senare ska anses ha erlagt årsavgift även för nästkommande kalenderår.

§ 5ORGANISATION
Föreningen är en riksorganisation. Föreningens verksamhet leds av en styrelse. Högsta
beslutande organ är årsmötet.
§6 ÅRSMÖTE
Riksföreningen håller årsmöte före aprils månads utgång på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte sänds genom styrelsens försorg till
medlemmarna senast fjorton dagar före sammanträdet. Vid årsmöte äger varje medlem en
röst. Rösträtten ska utövas personligen eller via ombud med fullmakt. Ett ombud får företräda
högst en röst utöver sin egen. Rösträtt har den som varit medlem i Jaktkritikerna sedan
åtminstone två veckor före årsmötet. Medlemskap ska kunna styrkas i medlemsmatrikel eller
genom kvitto på betald medlemsavgift. Motion till årsmöte ska vara riksföreningens styrelse
tillhanda före den 1 januari. Nytt ärende som väckts under årsmötet får endast tas upp av ett
enhälligt ordinarie årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:
1. upprop och fastställande av röstlängd
2. fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
3. val av ordförande för mötet
4. val av sekreterare för mötet.
5. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper
7. Revisionsberättelse
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. val av ordförande
10. val av ledamöter för styrelsen
11. val av revisorer och revisorssuppleanter
12. val av valberedning
13. fastställande av utgifts-‐och inkomststat
14. bestämmande av medlemsavgift
15. ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
16. av medlem framställt skriftligt, motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda före

den 1 januari.
17. övrigt av medlem framställt förslag som styrelsen tagit ställning till.
Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut. Ärenden som avses i första
stycket 1-‐14 ska dock avgöras vid årsmöte även om detta inte angivits i kallelsen.
Extra årsmöte ska hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar begär det eller när
riksföreningens styrelse eller revisorerna finner anledning till det. Kallelse till extra årsmöte
ska genom riksföreningens styrelses försorg ske på liknande sätt som gäller ordinarie årsmöte.
Annan form och kortare tid kan äga giltighet om särskilda skäl föreligger. I kallelsen skall
alltid anges de ärenden som ska behandlas.
§7 RIKSFÖRENINGENS STYRELSE
Riksföreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av minst sex
ledamöter.Ordförande väljs på 1 eller 2 år. Övriga styrelseledamöter i riksföreningen väljs
påårsmötet för en tid av två år. Valet ska förrättas så att hälften av ledamöterna står i tur att
avgå vid nästkommande årsmöte. Avgår styrelseledamot innan tiden för hans/hennes uppdrag
gått ut,väljs av årsmöte eller extra föreningssammanträde, om så erfordras, ny ledamot för
återstående tid. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Ledamot i
riksföreningens styrelse kan trots att mandatperioden ej utlöpt skiljas från uppdraget genom
beslut av årsmötet, varvid fyllnadsval förrättas.
§8 RIKSFÖRENINGENS STYRELSES ÅLIGGANDEN
Det åligger styrelsen:
- att hålla medlemsförteckningen aktuell
- att mellan årsmötena planera och styra organisationens verksamhet i överensstämmelsemed
Jaktkritikernas ändamål,
- att hålla styrelsemöten när så är erforderligt och att föra protokoll vid dessa möten. Av
protokollet ska framgå vilka som varit närvarande, vilka som varit beslutande, en kort
beskrivning av varje ärende och dess beslut,
- att tillse att årsmötets beslut verkställs, att förvalta Jaktkritikernas ekonomiska tillgångar på
ett betryggande sätt och att föra noggranna räkenskaper över de ekonomiska förehavandena,
- att gentemot tredje man företräda Jaktkritikerna,
- att ansvara för att protokoll upprättas vid årsmöten och andra möten som anordnas,
- att uppmuntra bildande av lokalorganisationer och vara dessa behjälplig i deras verksamhet,
- att godkänna bildandet av lokalföreningar,
- att förberedande behandla de ärenden som skall föreläggas årsmötet att tillse att en kraftig
och målmedveten upplysning om Jaktkritikernas ändamål och verksamhet bedrivs. §9

RIKSFÖRENINGENS STYRELSES RÄKENSKAPER
Styrelsen ska årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och
föreningen räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, ska senast den 1
mars varje år överlämnas till revisorerna.
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper ska finnas tvårevisorer varav en kan
vara revisorssuppleant. Revisorer och alt. revisorssuppleant utses av årsmöte för tiden intill
nästa årsmöte hållits.
Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avlämna revisorsberättelse till styrelsen.
§10 VALBEREDNING
Vid ordinarie årsmöte utses en valberedning för en tid av ett år och bestående av tre-‐fyra
ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen ska till ordinarie årsmöte avge förslag
till styrelseledamöter, revisor(er) och revisorssuppleant(er) samt till eventuella fyllnadsval vid
extra föreningsmöte. Vid årsmötet kan föreslås även andra ledamöter än dem som upptagits i
valberedningens förslag
§11 FORMER FÖR BESLUT
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordföranden biträder.
§12 ÄNDRING AV STADGAR SAMT FÖRENINGENS UPPLÖSNING
För beslut om ändringar av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen fordras att
beslutet antas av två på varandra föreningssammanträden varav det ena ska vara årsmöte,
alternativt extra årsmöte. Det senare mötet får hållas tidigast två månader efter det första. För
beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträdes av minst två tredjedelar av de röstande.
Förslaget till stadgeändringen eller föreningens upplösning ska fogas till kallelsen till
sammanträdena.
Upphör föreningen med sin verksamhet ska föreningens tillgångar överlämnas till annan
förening som bäst verkar för föreningens syften. Denna förening bestäms av ordinarie
årsmöte.
§13 EKONOMISK ERSÄTTNING
Allt medlemsarbete inom Jaktkritikerna bör i princip vara oavlönat. Styrelsen äger dock rätt
att betala skälig ersättning för utfört arbete. Skälig ersättning ska utgå till den som haft rese-‐
och uppehållskostnader för beställt utfört arbete.
§14 LOKALAVDELNINGAR
Under utformning

