
Stadgar för Föreningen Smålands Flora

Antagna vid årsmöte den 13 augusti 2010

§ 1 Föreningens syfte och ändamål

Föreningen Smålands Floras syfte är att samla, tillvarata och främja de botaniska intressena i 
landskapet Småland, samt verka för ökad kännedom om och skydd av landskapets flora.

§ 2 Medlem

Medlem i föreningen är den som betalat av årsmötet fastställd årsavgift. Varje fullbetalande 
medlem erhåller föreningens tidskrift Parnassia. Familjemedlem betalar reducerad avgift.

Styrelsen äger rätt att besluta om uteslutning av medlem, som motarbetar eller eljest 
uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Berörd medlem ska beredas 
tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Motivering för sådant beslut ska protokollföras. 
Berörd medlem äger rätt att till årsmötet besvära sig över styrelsens beslut.

§ 3 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till 31 december. 

§ 4 Årsmötet

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av samtliga närvarande fysiska 
medlemmar. Varje medlem har en röst. Votering ska vara sluten, om någon medlem så kräver.

Ordinarie årsmöte hålls tidigast den 1 juni och senast den 31 augusti. 
Kallelse till årsmötet ska ske skriftligen minst tre veckor i förväg.

Vid ordinarie årsmöte ska förekomma val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner 
för årsmötet. 

Styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse ska föredras, och frågan om 
ansvarsfrihet ska behandlas.

Val ska ske av styrelse, valberedning och revisorer.

Årsmötet fastställer medlemsavgiften för nästa kalenderår. 

Förslag som medlem vill underställa ordinarie årsmöte, inklusive sådant som gäller ändring av
stadgarna, ska inges skriftligen till styrelsen senast den 1 mars. Förslag som kommit in senare 
kan bli föremål för diskussion men inte föranleda beslut.

Extra årsmöte hålls när ordinarie årsmöte, föreningens styrelse eller minst två tredjedelar av 
medlemmarna finner detta påkallat. Endast frågan som föranleder det extra årsmötet ska 
behandlas.



§ 5 Val av styrelse, revisorer och valberedning

Valberedning föreslår ordinarie årsmöte val av ordförande, övriga ledamöter, revisorer samt 
revisorssuppleanter. 

Styrelsen består av det udda antal ledamöter, lägst 7 och högst 11, som årsmötet beslutar. 
Dessa väljs av föreningen på ordinarie årsmöte för en period om ett år. Årsmötet väljer 
ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Årsmötet väljer valberedning som utgörs av lägst två och högst tre personer. Dessa väljs på ett
år.  Sammankallande utses av årsmötet.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Styrelsen ska föra räkenskaper, som vederbörligen avslutas för kalenderår och tillsammans 
med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna senast den 1 mars. 

§ 7 Revisionsberättelse

Ordinarie revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april.

§ 8 Beslutsförhet

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ.
Styrelsen ska sammanträda minst en gång varje år samt så snart behov föreligger.
För att bindande beslut ska kunna fattas måste minst hälften av styrelsens ledamöter vara 
närvarande. 

§ 9 Ändring av stadgar

Ändring av stadgarna sker genom beslut, som fattas av ordinarie årsmöte med minst två 
tredjedels majoritet.

§ 10 Upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut, som fattas med minst två tredjedels majoritet på två 
med minst sex månaders mellanrum följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.

Föreningens tillgångar tillfaller vid dess upplösning verksamhet, vars syften överensstämmer 
med dem som föreningen verkat för.


