Förslag till dagordning vid årsmöte 2015 med Botaniska Sällskapet i Stockholm
den 18 februari kl. 19 på Naturhistoriska Riksmuseet
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Årsmötet förklaras öppnat.
Val av mötesordförande.
Val av mötessekreterare.
Val av justerare.
Presentation av verksamhetsberättelsen för 2014.
Presentation av den ekonomiska berättelsen för 2014.
Frågor och diskussion kring föreningens verksamhet och ekonomi 2014
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Verksamhetsdebatt, i första hand om 2015–2016: Vad vill medlemmarna ha?
Prioriteringar?
Förslag från styrelsen (underlag nedan)
a) Förslag om att införa differentierad medlemsavgift
b) Förslag om stadgeöversyn
Fastställande av ordinarie årsavgift för 2016 (styrelsen föreslår höjning till 175 kronor)
Val av styrelse.
a) Val av ordförande.
b) Val av övriga ledamöter.
Val av revisorer.
a) Val av två ordinarie revisorer.
b) Val av två revisorssuppleanter.
Val av valberedning.
Övriga frågor.
Årsmötet förklaras avslutat.

Underlag till §11 a
Förslag från styrelsen om att införa differentierad medlemsavgift.
Styrelsen har fått in önskemål om att man ska kunna bli familjemedlem i Sällskapet.
Det första svar vi gav var att vi har inget familjemedlemskap, men man är välkommen ändå.
Då frågeställaren var enträgen lovade vi att undersöka frågan.
Styrelsen anser att följande modell kan fungera bra i Sällskapet:
 Familjemedlem får ingen egen tidskrift (och inga andra utskick i pappersform heller)

men är fullvärdig medlem med rösträtt på årsmöte etc.
 Familjemedlem skall ha samma adress som en "vanlig" medlem, med vilken tidskrift
och programinformation o.s.v. delas.
 Avgiften för familjemedlemskap skall vara mellan 20 och 50 procent av ordinarie
medlemsavgift.
Styrelsen har också övervägt olika varianter av "självständigt" medlemskap med lägre avgift
(t.ex. studentmedlemskap eller "cybermedlemskap" med digital tidning).
Slutsatsen blev att för närvarande skulle det innebära ett merarbete som inte motiveras av ett känt
behov. Om det framkommer att medlemsavgiftens storlek avhåller många från att bli medlemmar
kan frågan tas upp på nytt.
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Forts. § 11 a:
Styrelsen föreslår årsmötet
- att besluta att Sällskapet inför en möjlighet till familjemedlemskap enligt ovan.
- att uppdra åt styrelsen att snarast efter detta årsmöte besluta om familjemedlemskap ska kunna
tecknas redan för 2015 och vilken avgift som i så fall ska gälla.
- att uppdra åt nuvarande och kommande styrelser att tillsvidare inför varje årsskifte besluta
vilken avgift som under det kommande året ska gälla för familjemedlemmar, baserat på den
ordinarie medlemsavgift som redan fastställts av årsmötet.
Underlag till §11 b
Förslag från styrelsen om stadgeöversyn.
Under året har styrelsen flera gånger noterat att praxis inte alltid följer stadgarna, att stadgarna är
svårtolkade och att saker som står i stadgarna försvårar föreningens verksamhet. Det har också
förekommit att årsmötesbeslut tagits i strid med stadgarna, med påföljande förvirring då några
följer årsmötesbeslutet medan andra inte känner till det och därför följer stadgarna.
Styrelsen anser att det är dags att se över stadgarna. Om många vet om att arbetet pågår har fler
chans att bidra, och chansen ökar att resultatet blir bra och håller länge. Därför tar styrelsen upp
saken vid årsmötet innan arbetet börjat istället för att vänta tills det finns ett ändringsförslag.
Vad stadgarna föreskriver om stadgeändring (§10):
"Förslag till ändring av stadgarna inges till styrelsen. Förslaget skall föreläggas sällskapet och
behandlas vid två ordinarie sammankomster, varav en skall vara ordinarie eller extra årsmöte.
För att förslaget skall vinna kraft, krävs bifall av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna."
Styrelsen föreslår årsmötet
- att uppdra åt styrelsen att initiera en översyn av stadgarna
Underlag till §12
Höjning av den ordinarie medlemsavgiften
Styrelsen har konstaterat att den nuvarande avgiften är inte anpassad för dagens medlemsantal
och kostnadsläge. Det finns flera orsaker:
Kostnadsökningar.
- Daphne har en arvoderad teknisk redaktör fr.o.m. 2014.
- Föreningsportot togs bort 1/1 2015 vilket nästan dubblar kostnaden för utskick av Daphne.
Samhällsklimatet.
- Det har blivit svårare att få låna lokal och annat. Det har blivit vanligare att institutioner
interndebiterar lokalkostnader och liknande. Det kan bli nödvändigt att betala för sådant som
tidigare varit gratis.
Medlemsantalet.
- Under flera år har medlemsantalet sjunkit. Det har vänt under 2014, och styrelsen hoppas att
medlemsantalet fortsätter öka, men Sällskapet är fortfarande en liten förening.
Under 2015 kan föreningen komma att gå back, vilket inte är någon katastrof, men det är förstås
inte hållbart att fortsätta så.
Den föreslagna höjningen med 17% (25 kronor), från 150 till 175 kronor, är en kompromiss
mellan önskan att å ena sidan hålla avgiften låg, å andra sidan kunna ge medlemmarna en läsvärd
tidskrift och en intressant och varierad verksamhet.
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