Stadgar för
Svensk Förening för Forskning i Naturvetenskapernas
Didaktik
Syfte
§1 Svensk Förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik, förkortat FND, är en
organisation som verkar för att stimulera, utveckla och bredda intresset för forskning,
utveckling och utbildning inom naturvetenskapernas didaktik i Sverige. Föreningen
värnar om, och bidrar till utveckling av, kvaliteten hos forskningen i naturvetenskapernas
didaktik och verkar för spridning och tillämpning av resultat. Föreningen är ett forum för
samarbete och tanke- och erfarenhetsutbyte mellan personer verksamma inom och
intresserade av forsknings- och utvecklingsarbete i naturvetenskapernas didaktik.

Medlemskap
§2 Medlemskap i Föreningen är öppet för enskilda personer som stöder föreningens syfte.
§3 Medlemskap löper under två år och sker genom inbetalning av en av styrelsen fastställd
medlemsavgift. Medlemsavgiften skall inbetalas i samband med FND:s årsmöte via
konferensavgiften eller genom separat inbetalning.

Årsmöte
§4 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, där alla medlemmar har rösträtt med en
röst per medlem. Beslut fattas genom omröstning med enkel majoritet (utom i ärenden då
§18 är tillämplig).
§5 Årsmötet äger rum vartannat år i samband med FND:s konferens under september,
oktober eller november månad.
§6 Kallelse med fastställd dagordning med erforderliga handlingar skickas genom styrelsens
försorg till alla medlemmar minst två veckor före årsmötet.
§7 Motion till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.
§8 Efter årsmötet upprättas ett protokoll som undertecknas av mötets ordförande, sekreterare
och ytterligare vid mötet två särskilt valda personer. Protokollet tillsänds medlemmarna
senast en månad efter årsmötet.
§9 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Justering av röstlängd
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas
berättelse, samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av medlemsavgifter samt eventuella arvoden

9. Verksamhetsplan
10. Ärenden som styrelsen angivit i kallelsen
11. Ärenden som medlem skriftligen begärt (motioner)
12. Val av
o ordförande för två år
o därutöver fyra till sex styrelseledamöter som väljs för 2 år. Ingen ledamot
kan sitta längre än sex år i styrelsen.
o två revisorer och en revisorssuppleant, samt två ledamöter i valberedning
(varav en sammankallande), samtliga väljs för 2 år.
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande
§10 Ett extra årsmöte kan hållas inom en månad efter det att minst en femtedel av
medlemmarna skriftligen begärt detta hos styrelsen, eller på begäran av styrelsen.
Kallelse skall skickas ut senast 14 dagar i förväg, övriga handlingar senast 7 dagar i
förväg.

Styrelse
§11 Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är beslutför
när fler än två styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening
de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden
biträder. När minsta antalet ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.
Beslutsmöten skall protokollföras.
§12 Styrelsen består av en ordförande samt ytterligare fyra till sex ledamöter. Styrelsen
innefattar personer som representerar olika forskningsområden. Styrelsen utser inom sig
kassör och sekreterare.
§13 Styrelsen skall
verkställa årsmötets beslut och leda föreningens arbete
utarbeta förslag till verksamhetsplan
vid årsmötet i en verksamhetsberättelse och bokslut redovisa föreningens
aktiviteter och ekonomi under det gångna året
o bereda ärenden till årsmötet
o
o
o

Ekonomi
§14 Föreningen finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter, donationer och andra
bidrag som tillställs föreningen, samt eventuella överskott på verksamhet som föreningen
bedriver.
§15 Föreningens räkenskaper löper på två år från 1/1 och fastställs vid årsmötet.
§16 Två revisorer och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för att granska föreningens
verksamhet och räkenskaper.
§17 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Ändring av stadgar och föreningens upphörande
§18 Ändring av föreningens stadgar kan endast ske om förslag därom finns på dagordningen
till ett årsmöte och beslut därom fattas på årsmötet med minst 2/3 majoritet. Samma regel
gäller för beslut om föreningens upphörande. Användning av inom föreningen eventuella
kvarstående medel beslutas av det sista årsmötet.

