Stadgar för Botaniska Sällskapet i Stockholm
Antagna på ordinarie årsmöte den 15 februari 2016 och ordinarie årsmöte den 16 februari 2017
Sällskapets ändamål
§1
Botaniska sällskapet, som stiftades den 29 december 1882 i gamla Bergianska trädgården vid
Karlbergsallén (nuvarande Karlbergsvägen), har till främsta ändamål att främja kontakten mellan
fackbotanister och andra botaniskt intresserade personer.
§2
Sällskapets verksamhet skall främst vara inriktad på
a. sammankomster med föredrag och demonstrationer,
b. exkursioner,
c. att öka och sprida kunskap om och intresse för vår växtvärld,
d. bevarande av biologisk (främst botanisk) mångfald i verksamhetsområdet, samt
e. utdelning av rese- och forskningsstipendier.
Medlemmar
§3
Medlemmarna utgörs av betalande medlemmar och hedersmedlemmar.
Till hedersmedlem kan väljas person som på ett framstående sätt främjat Sällskapets intressen.
Hedersmedlem väljs av årsmötet på förslag av styrelsen, eller på till styrelsen ställt skriftligt
förslag av minst tre medlemmar och efter styrelsens tillstyrkande.
Betalande medlem erhåller och förnyar sitt medlemskap genom inbetalning av gällande årsavgift.
Alla medlemmar oavsett avgift har rösträtt vid årsmöte.
§4 Årsavgifter
Årsavgift avser kalenderår. Ordinarie avgift för nästa kalenderår beslutas på årsmötet. Ständig
medlemsavgift kan inte erläggas. Hedersmedlemmar betalar ingen avgift.
Arbetsordning
§5 Styrelsens sammansättning
Sällskapets ärenden handläggs av en styrelse, som väljs för ett år och består av ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassör samt minst tre övriga ledamöter. Olika grenar av botaniken bör
vara representerade i styrelsen. Också i andra avseenden bör mångfald och spridning eftersträvas
bland Sällskapets funktionärer, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god och hållbar
verksamhet.
§6 Styrelsens uppgifter
Styrelsen
a. anordnar sammankomster, exkursioner och annan verksamhet som främjar Sällskapets ändamål,
b. utdelar rese- och forskningsstipendier,
c. ansvarar för förvaltning av Sällskapets ekonomi och vård av dess arkiv och tillhörigheter,
d. beslutar i ärenden, där inte årsmötets beslut krävs.
§7 Styrelsebeslut
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om minst hälften av
ledamöterna är närvarande. I händelse av lika röstetal vid omröstning har ordföranden utslagsröst.
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§8 Årsmöte och extra årsmöte
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari–31 december.
Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 mars; medlemmarna skall vara kallade senast 30 dagar
innan. Förslag till ordinarie årsmöte (motioner) bör lämnas till styrelsen senast 1 januari.
Styrelsens förvaltning granskas av årsmötet genom föredragning av årsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse, varpå årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.
Därutöver skall dagordningen uppta beslut om årsavgift, val av funktionärer samt eventuella
förslag från medlemmar eller styrelse.
Vid årsmötet väljs följande funktionärer: styrelse (ordföranden väljs av årsmötet, i övrigt
konstituerar styrelsen sig själv), två revisorer och två revisorssuppleanter, samt valberedning;
avgående funktionärer kan omväljas.
Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen anser det befogat eller om revisorerna kräver det. Vid
extra årsmöte behandlas endast de frågor för vilka det sammankallats.
§9 Röstningsförfarande vid personval
Om medlem påfordrar det, skall val ske med slutna sedlar.
Stadgeändring
§10
Förslag till ändring av stadgarna inges till styrelsen. Förslaget skall föreläggas Sällskapet och
behandlas vid två årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. För att förslaget skall vinna kraft
krävs bifall av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Sällskapets upplösning
§11
För den händelse Sällskapet upphör som självständig förening skall dess tillgångar ingå i en
stipendiefond för främjande av växtgeografiska och floristiska undersökningar, i första hand inom
Sällskapets geografiska verksamhetsområde.
Upplösning av Sällskapet, eller sammanslagning med annan förening, kan endast ske efter
likalydande beslut med minst 3⁄4 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Av
beslutet skall framgå vem som skall förvalta ovannämnda stipendiefond och vad som kommer att
ske med föreningens arkiv och de fonder som föreningen förvaltar åt andra.
Om sällskapet är medlem i riksförening när fråga om upplösning eller sammanslagning blir
aktuell skall, innan frågan tas upp till beslut vid årsmöte, överläggningar om alternativ ske med
riksföreningen, med målet att ha kvar en botanisk förening i huvudstaden.
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