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faststiilIda vid konstituerandestiimma (telefonsammantride) 2006-04-18
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och i engelsk
Fiireningen namn ir Nitverket Norden - fdreningenfcir civrlt egendomsskydd
riversiittning Network of Norden - associationin civil rights of properqt'

$2

med art 1 i FN-stadganoch opolitiskt
iiireningens iin6amil ar atti rtverensstiimmelse
eniigt nu glllande
tillvaratalnskilt 6gandeoch andra enskilda egendomsintressen
Europakonvention om miinskli ga riittigheter och Sverigestbrfattning.
Frireningenskall bevaka att medlemmarnaffir tiltgflng till riittvisa r5ttegingar, effekliva
rittsmedel och full ersittning ftlr egendomsintrangsom sker genom
lagstiftnin g/myndighetsuttivning.
F6r foreningen giiller att iganderiitten star hcigsti konkurrensmed n$tjande och
brukningsratter.Aven om aganderiitttill mark kvarstir, men lagstiftare och myndigheter
tilliter rlvttjande- och brukningsratt pi sammamark ar det foreningensuppfattning att det 6r
fr6ga om oiiltet"t egendomsiniring Jom ftir attvara g?illandeskall ersiittasav det allmiinna
fullt ut.
F1r enskildabinakonsekvensernaav egendomsintri.nggrundat pi lagstiftning och
myndighetsut6vningiir det frin fdreningenssynpunkt friga om diskriminering av den
enskilJe.Frireningenanserocksi att det ar frhgaom diskrimineringoch t.o.m. brott mot
endasttillfaller samersom iir
Europeiskaunionenskonkurrensreglernir renskcitselrdtt
medlemmari samebvaroch inte alla samer.
Q J

iiireningsverksamheten rtir i ftirsta handde regionerdar renskdtselfbrekommereller kan
tiinkas forekomma. Det utgdr dock inget hinder mot att verksamhetffir forekomma iiven pi
andra platser diir egendornsintringkommer i friga.
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Medlemskap. Frireningenskall i samverkanmed medlemmarnadriva egendomsfrigornai
eller den
enlighetmed foreningensiindamfll.Medlem av ftireningenkan bli fastighetsiigare
och
ideella
att bevaka.Siviil enskildapersoner,
som har ett annategendomsintresse
samtandrajuridiska personerkan ffi medlemskappi
samfiilligheter
ekonorniskafrireningar,
styrelsensbeslut. Stodjandemedlemmarsom uppfvller de f6rpliktelser som ordinarie
f6reningsstlmman beslutareller som styrelsebeslutar pi delegationav stiimman kan ffi
medlemskap.
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Mecllemsavgift.Medlemsavgiftbetalassom irsavgift som faststiillsvid ordinarie
frireningsstii**u. Avgiften skall erliiggassenastvid den tidpunll som stiimman beslutar.
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till uttr[de ur ft)reningen'
Medlemsuttriide och uteslutning. Medlem har rtitt att siigaupp sig
Uppsiigningenskall ske skrift ligen.
beslutpi ordinarie
Medlem som skadartbreningeneller motarbetardessintressenkan efter
uteslutasur ftireningen.
fcireningsstiimman
Medlem som avgitt eller uteslutits har inte ritt att iterfi erlagdaavgifter
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mail och
Medtemsfiirteckning. Styrelsenskall fciramedlemsfdrteckningmed postadress,
telefonuppgifter.
$8
plats som
iiireningsstiimma. Ordinarie ftireningsstiimmaskall hallasirligen p6 den tid och
om inte
styrelsenbestdmmor,dock senasti juli m5,nad.Stiimmobeslutfattas med acklamation
Vid
ombud.
omr<istningbegiirs.Rrtstriittenskail ut0vas personligeneller genom behorigt
pi sfiimma
omr6stning hai varje medlem en r<ist.Ingen ffir rdsta frir mer iin en femtedel av det
han
/ hon
iiger
Om medlemicke erlagt stadgeenligamedlemsavgifter,
i-oretriidda?istetalet.
icke rcistritt Pd st6mman.
minst
Extra stiimmahills di styrelsentlnner sidan pikallad eller di extra stammabegiirtsav
arende
st'dant
avgdras
flr
endast
en tiondel av f6reningenimedlemmar.Vid extra stamma
som angettsi kallelsen.
post
Kallelse till stiimmaskall ske senast2 veckor fdre stiimman.Kallelse fir ske genommail,
eller tidningsannonser.
F6re ordinarie stimma skall filrvaltnings- och revisionsberiitGlsefor den avslutade
riikenskapsperioden,samt utgifts och inkomststat finnas utstbllda ftir granskning.
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i)agordning pi stiimma. Vid ordinariestiimmaskall fciljandeiirendebehandlas.
1. Val av ordforande fcir stiimman
2. Val av protokollfdrare ftir st5mman.
3. Val av tvi justeringsmin tillika r0striknare.
4. Faststiillandeav dagordning.
5. Frigan om kallelse skett stadgeenligt.
6. St,vrelsensberiittelse.
7 . Revisorernasberiittelse.
8. Ansvarsfrihetftir styrelsen.
och revisorer.
9. Ersiittningtill st-vrelse
10. Val av styrelseordfdrande,rivriga styrelseledamotersamt suppleanter.
I 1. Val av revisorersamt revisorssuppleanter.
12.Utseendeav valberedning.
13. Framstiillandefrin styrelsenoch motioner fr[n medlemmarna.
14. Frlga om foreningensverksamhetkommandeverksamhetsperiod.
15. Styielsensftirslagtill utgifts och inkornststatftir niistaverksamhetsir( budget). Beslut
om medlemsavgiftfcir niista5r.
16 Ovriga frigor.
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. skall foras protokoll. Stiirnrnoprotokollskall inom
Stiimmoprotokoll. Vid fcireningsstiimma
20 dagarfrin stiimmanfinnastillgangligtfrir granskning,justerat och klart$11
Styrelsen
Motion. Medlern kan genommotion v6cka frirslagrorandeforeningensverksamhet.
skallberedainkomnamotioner
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beslutar.
ityrelse. Frir foreningenskall finnas en styrelsemed siitei Umei eller diir stdmman
Styrelsenskall besti av ltigst 5 och hdgst 7 ledamdtermed tvi suppleanter'
och
Styrelsenviiljs vid ordinarie s&imma.Frirst v5l-jsordfiirande och diirefter rivriga ledamtiter
sist suppieanter.
Ftirsta
Mandattiden frir ordforandeiir ett ir och frir Ovrigaledamdteroch suppleantertvA Ar.
g6ngenviiljs halva styrelsenfdr en tid av ett 6r och halva fdr en tid av tv6 6r.
Styrelsenutser sekreterareoch kassdr
$13
Styrelsens uppgifter. Styrelsenskall ftiretriida foreningen , avgOrafrigor som ej skall
hzinskjutastill foreningsstiimma,antaganyamedlemmar,ftirvalta foreningenstillgingar,
beslut.
i dvrigt och verkstiillalbreningsstiimmans
,uuru"ftt,frireningensangelagenheter
$14
ar behtirigenutlyst om samtliga
Styrelsesammantriide. Styrelsesammantrade
har erhillit kallelse.Det filigger ordfdrandenatt kalla till
stlrrelseledamoter
skall hillas om ordfbrandeanserdet iir
Styrelsesammantriide
styrelsesammantriide.
nrldviindigt eller om tvi andra styrelseledamoterbegiir det'
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skall fcirasprotokoll. Protokolletskall forvaras
ityrelseprotokoll. Vid styrelsesammantriide
hos sekreterarenijusterat skick.
$16
Firmatecknare. Firmatecknarein styrelsenelier den eller de som styrelsenbeslutar.
$ 17
Ri kenska per. Ftireningensriikenskaperomfattar kalenderar.
$18
Revision. Fcirgranskningav styrelsensfdrvaltning och ftireningensrikenskaperskall
medlemmarnapi ordinarie stiimma utsetvi revisorer och tvi revisorssuppleanterRiikenskapernaskall utliimnas till revisorernasenasten minad f-oreordinarie
fcireningsitdmma.Revisorernaskall larnnarevisionsberittelsetill styrelsensenastwi veckor
fcire ftireningsstiimman.Revisorernafar ndr som helst under verksamhets6retta del av
protokoll, riikningaroch andrahandlingarsom ror fcireningensverksamhet.
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och iindring av ftireningensstadgarfattasav tvA ph vatandta
!tu,tgu.. Beslut om f-aststiillande
foljande foreningsstiimmor,med minst en minads mellantid, av vilken den ena skall vara
ordinarie ftireningsstiimma.
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itireningens upphtirande. Fdreningenupphcirom tvi pi varandraftiljande
fOreningJstiimmorbeslutar det. En av sfimmoma skall vara ordinarie.
Upphrir ftireningen skall nettotillgflngarnaskiftas mellan medlemmarnaeller tiverlimnas till
uttnun liknande ftirening som har verksamhetmed i huvudsaksammasyfte'
"n
Justerasenligt sldmmobeslut060418
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