Stadgar för sällskapets fonder
Solviksfonden
§1
Stipendier ur Solviksfonden ges som understöd för floristiska och växtgeografiska undersökningar inom
landet, oavsett växtgrupp. I första hand bör undersökningar inom Stockholms och Södermanlands län
understödjas.
§2
Av varje års räntebelopp skall hälften läggas till kapitalet, resterande belopp accumuleras och delas ut som ett
eller flera stipendier vart fjärde år främst till medlemmar av Botaniska Sällskapet i Stockholm. När sökande ej
finns läggs beloppet till kapitalet.
§3
Stipendiet ledigförklaras av Sällskapets styrelse senast den 31/1 de år stipendiet avses att delas ut.
Ansökningarna behandlas av styrelsen och beslut om stipendiat ska tas på protokollfört sammanträde. Beslut
lämnas vid vårens tredje sammankomst, dock senast den 1/5. Ledigförklarandet ska ske på sådant sätt att det
når Sällskapets alla medlemmar.
§4
Stipendiat är skyldig att före kalenderårets slut till Sällskapets styrelse insända en skriftlig redogörelse för
undersökningens förlopp och resultat.
§5
Ändring av dessa stadgar kräver bifall av 3/4 av styrelsens ledamöter på två på varandra följande
styrelsemöten, samt att ändringen inte strider mot donatorns vilja.

Rådman Adolf Hafströms donationsfond för Botaniska Sällskapets publikationer
§1
Av den årligen uppburna räntan skall hälften läggas till kapitalet och resterande belopp utnyttjas för
sällskapets publikationer.
§2
Tillgängligt belopp behöver ej användas årligen utan kan accumuleras tills lämpligt behov uppstår.
Användningen beslutas av styrelsen.
§3
Ändring av dessa stadgar kräver bifall av 3/4 av styrelsens ledamöter på två på varandra följande
styrelsemöten, samt att ändringen inte strider mot donatorns vilja.
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Margit och Olof Molins fond
§1
Stipendier ur Margit och Olof Molins fond ges som understöd för floristiska och växtgeografiska
undersökningar inom Stockholmstrakten såsom denna avgränsas i den 2:a upplagan av "Stockholmstraktens
växter".
§2
Av varje års räntebelopp skall hälften läggas till kapitalet, resterande belopp accumuleras och delas ut som ett
eller flera stipendier vart fjärde år främst till medlemmar av Botaniska Sällskapet i Stockholm. När sökande ej
finns läggs beloppet till kapitalet.
§3
Stipendiet ledigförklaras av Sällskapets styrelse senast den 31/1 de år stipendiet avses att delas ut.
Ansökningarna behandlas av styrelsen och beslut om stipendiat ska tas på protokollfört sammanträde. Beslut
lämnas vid vårens tredje sammankomst, dock senast den 1/5. Ledigförklarandet ska ske på sådant sätt att det
når Sällskapets alla medlemmar.
§4
Stipendiat är skyldig att före kalenderårets slut till Sällskapets styrelse insända en skriftlig redogörelse för
undersökningens förlopp och resultat.
§5
Ändring av dessa stadgar kräver bifall av 3/4 av styrelsens ledamöter på två på varandra följande
styrelsemöten, samt att ändringen inte strider mot donatorns vilja.
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Raoul Iseborgs minnesfond
Instiftad år 2003 till minne av Botaniska Sällskapets tidigare redaktör för tidskriften Daphne, meteorologen
Raoul Iseborg. Fondens startkapital är 40 000 kr.
§1
Stipendier ur Raoul Iseborgs minnesfond ges som bidrag till floristiska och växtgeografiska undersökningar
inom Sverige, oavsett växtgrupp. I första hand bör undersökningar inom landskapen Södermanland och
Uppland stödjas.
§2
Ur fonden utdelas vartannat år ett eller flera stipendier på tillsammans högst 4 000 kr. Ej utdelade medel
läggs till kapitalet.
§3
Stipendiet ledigförklaras av Botaniska Sällskapets styrelse senast 31 januari det år stipendiet avses att delas
ut. Tillkännagivandet ska ske på ett sådant sätt att det når Sällskapets alla medlemmar.
Ansökningar behandlas av Sällskapets styrelse och beslut om stipendiat/stipendiater fattas vid protokollfört
sammanträde. Fattat beslut tillkännages vid vårens tredje sammankomst, dock senast den 1 maj.
§4
Stipendiat är skyldig att före kalenderårets slut redogöra för undersökningens förlopp och resultat.
Redovisning ska göras skriftligt till Sällskapets styrelse och som föredrag vid medlemsmöte.
§5
Fondens medel placeras på räntebärande bankkonto. När tillgångarna är uttömda avgör Sällskapets styrelse
om fonden ska avvecklas eller tillföras ytterligare medel.
Stockholm den 6 mars 2003
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