
Stadgar för föreningen Save the Orangutan  
Antagna av konstituerande möte den 5 februari 2007 och reviderade på årsmötet den 30 
maj 2007, 6 maj 2008, 30 maj 2011, 22 maj 2012, 24 november 2014 samt 15 maj 
2019. 
 
 
§ 1 Namn 
 
Föreningens namn är Save the Orangutan.  
Förenings organisationsnummer är 802435–6613.  
 
§ 2 Hemort 
 
Föreningens hemort är Stockholm, Sverige. 
 
§ 3 Syfte 
 
Föreningen Save the Orangutan är en välgörenhetsorganisation som har till syfte att verka för 
orangutangernas överlevnad och för bevarandet av deras livsmiljöer. I detta ingår att arbeta 
för en hållbar utveckling (miljömässigt, ekonomiskt och social), tillsammans med relevanta 
lokalbefolkningar. 
 
I föreningens uppgifter ingår att i Sverige sprida intresse och informera om problematiken 
kring orangutangernas överlevnad, detta genom till exempel föredrag, utställningar och via 
internet. 
 
Föreningen kommer att samarbeta med BOS föreningar i andra länder och eventuellt andra 
organisationer för att uppnå dessa syften. 
 
Föreningen har möjlighet att stödja projekt som verkar för andra primaters överlevnad. 
 
Save the Orangutan vänder sig till privatpersoner, företag, institutioner, myndigheter och 
föreningar. 
 
Föreningens arbete sker med fredliga medel och är politiskt och ekonomiskt oberoende. 
 
§ 4 Medel 
 
Föreningen skall verka för dessa mål genom finansiella insamlingar i Sverige via 
medlemskap, fonder, sponsorer och olika program, av vilka ett är adoptionsprogrammet, samt 
via utförande av miljö- och utvecklingsprojekt samman med lokala samarbetspartners i 
Indonesien. 
 
§ 5 Medlemskap  
 
1. Alla som accepterar föreningens syfte och mål kan bli medlem i föreningen. Medlemmar 
kan vara individer eller kollektiva medlemmar som t. ex. föreningar, företag, institutioner, 
skolklasser och andra sammanslutningar 
 
2. Skillnad skall göras mellan föreningsmedlemskap, finansiella donatorer och adoptioner. 
Styrelsen kan besluta att upprätta andra former av medlemskap. 



 
3. Inträde i föreningen sker i samband med betalning av medlemsavgiften till föreningen. 
Även den som väljer att stödja adoptionsprogrammet inträder som medlem i föreningen. 
4. Utträde ur föreningen sker genom skriftligt meddelande eller om medlemmen inte betalt sin 
avgift i tid. 
 
5. Uteslutande från föreningen kan ske om en medlem motverkar föreningens syfte. Temporär 
uteslutning kan ske efter ett samstämmigt styrelsemöte. Permanent uteslutning sker efter ett 
beslut på nästföljande årsmöte med 2/3 majoritet. 
 
§ 6 Årsmöte 
 
1. Föreningens högsta organ är årsmötet. Det inkallas skriftligen med minst 3 veckors varsel 
och annonseras på föreningens hemsida och eventuellt i ett nyhetsbrev. Det ordinarie årsmötet 
hålls varje år senast den sista maj. Förslag/motioner till årsmötets dagordning skall ha kommit 
styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet. Förslag som skall behandlas enligt 
dagordningen skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida eller ska kunna fås genom 
kopia från föreningens sekretariat senast 1 vecka innan årsmötet. 
 
2. Extraordinärt årsmöte kan inkallas när styrelsen finner det nödvändigt, och ska inkallas när 
2 styrelsemedlemmar eller minst 25 medlemmar lägger fram skriftligt krav om detta. 
 

2.1 Inkallelse till extraordinärt årsmöte skall ske med 14 dagars varsel till 
medlemmarna. 

 
2.2 Inkallelse skall ske skriftligen till alla medlemmar senast 14 dagar efter att kravet på 
extraordinärt årsmöte har framställts. 

 
3. Dagordningen för årsmötet skall innehålla: 
 
 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän 

2. Att årsmötet behörigen utlyst 
3. Godkännande av dagordningen 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 
6. Styrelsens ekonomiska berättelse 
7. Revisorernas berättelse med förslag om ansvarsfrihet eller inte skall beviljas styrelsen 
för det granskade verksamhetsåret 
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fastställande av budget för det nya året inkl. medlemsavgiftens storlek 
10. Medlemmarnas förslag (”motioner”) 
11. Val av styrelse 
12. Val av revisorer 
13. Val av valberedning 
14. Punkter man beslöt sätta upp på dagordningen vid mötets början  

   15. Diskussion om föreningens verksamhet  
   16. Övriga frågor   
 
4. Röstningsregler. Endast personligen deltagande medlemmar som har betalt  
medlemsavgiften senaste 1 månad innan årsmötet har rösträtt. Företag, institutioner och 
liknande har endast 1 röst per organisation. Beslut tas efter generell majoritet dock med de i § 
5 st 5, § 9 och § 10 nämnda undantagen. 



 
4.1 Styrelsemedlemmar har rösträtt på årsmötet. 

 
5. Årsmötet utser valberedning om 2 personer som 4 veckor före årsmötet skall lämna förslag 
på nya styrelseledamöter. Årsmötet utser en sammankallande. 
 
§ 7. Styrelsen 
 
1. Endast medlemmar över 18 år är valbara till styrelsen. 
 
2. Föreningen skall eftersträva efter att uppnå en jämlik fördelning av kön och bakgrund i 
styrelsen. 
 
3. Styrelsen väljs av årsmötet. 
 
4. Styrelsen består av minst 3 medlemmar och skall ha en ordförande, en vice ordförande och 
en kassör. Styrelsemedlemmar väljs som ledamöter på 2 år. För att undvika att hela styrelsen 
byts ut samtidigt sker omval/nyval av två styrelseledamöter vartannat år och av en 
styrelseledamot vart annat år. Notering skall ske i årsstämmoprotokollet vid val av 
styrelseledamöter när omval/nyval skall ske av respektive ledamot. Första året efter ändring 
av stadgarna skett kommer omval/nyval av halva antalet styrelseledamöter ske efter enbart 1 
år för att föreningen skall komma i fas med de nya stadgarna. 
 
5. Styrelsen handhar den löpande verksamheten av föreningen. Rätt att leda det dagliga 
arbetet kan delegeras till generalsekreteraren, enskilda personer eller till utskott utvalda av 
styrelsen. 
 
6. Styrelsen träffar beslut genom enkel majoritet men är endast beslutsför om 2/3 av styrelsen 
är närvarande. Styrelsen kan inte rösta via fullmakt. 
 
7. Firman Save the Orangutan tecknas av två i förening av styrelsens ledamöter. 
Generalsekreteraren har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 
 
8. Enskilda ledamöter i styrelsen eller medlemmar i föreningen har inte något personligt 
betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser. 
 
9. Styrelsen anställer och godkänner anställning av folk som arbetar för projekt inom 
föreningen. Till anställda räknas avlönande personer men också oavlönade personer i form av 
talespersoner för föreningen. 
 

9.1. Styrelsen skall vid anställning och godkännande av anställning lägga vikt vid 
personliga kvalifikationer och eftersträva en jämlik fördelning bland könen. 

 
10. Styrelsemedlemmar är diskvalificerade att deltaga i beslut som kan leda till egen vinning, 
vilket inkluderar anställningsförhållanden. 
 
§ 8 Räkenskaper, revison och budget 
 
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december. Årsmötet utser 
årligen en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor för att revidera föreningens 
räkenskaper och styrelsens skötsel av föreningen. Styrelsens kassör är ansvarig för att 



bokföring avslutas och överlämnas till externa revisorer senaste den 1 februari. Den externa 
revisorn skall överlämna bokföringen till styrelsen senast den 15 mars. 
 
§ 9 Ändring av stadgarna  
 
Ändring av stadgarna kan bara ske vid årsmöte med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar. 
 
§ 10 Upplösning  
 
Förening kan bara upplösas av ett enligt stadgan inkallat årsmöte och enligt samma regler som 
för ändring av stadgarna (§ 9). I fall föreningen upphör skall resterande medel, efter att alla 
skulder är betalda, utdelas till andra föreningar som är hemmahörande i Sverige och som har 
mål som är förenliga med Save the Orangutans verksamhet. 
 
§ 11 Ikraftträdande 
 
Stadgarna träder ikraft i samband med stiftelse av föreningen. 
 
 
 
 
 
 
Antaget på BOS Sveriges årsmöte den 5 februari 2007 


