Stadgar för Biologiska Sällskapet i Oskarshamn
Antagna på årsmöte 2015-02-03
§1. Syfte
Föreningen skall

vårda och utveckla de biologiska samlingarna vid regionherbariet, samt verka för deras
långsiktiga bevarande.

vara ett forum för att sprida biologisk kunskap, såväl till enskilda, organisationer som
myndigheter.

dokumentera, sammanställa och hålla biologiska iakttagelser från regionen tillgängliga.
§2. Medlem
Medlem i föreningen är den som erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift. Föreningen för
register över sina medlemmar.
§3. Säte
Föreningen har sitt säte i Oskarshamn.
§4. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.
§5. Årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas senast 31 mars året efter avslutat verksamhetsår. Kallelse skall
vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas:

mötets behöriga utlysande.

ansvarsfrihet för avgående styrelse (med verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse
som underlag).

val av ordförande, styrelsemedlemmar, revisor samt valberedning.
Ordförande väljs på två år, övriga styrelsemedlemmar på ett eller två år. Revisor,
revisorssuppleant och valberedning väljs på ett år.
Ärende som medlem vill underställa årsmötet skall inges skriftligen till styrelsen senast den 1
januari.
Ändring av stadgarna sker genom beslut som fattas av årsmötet med minst två tredjedels
majoritet.
§6. Styrelse
Styrelsen består av lägst fem och högst nio personer. Styrelsen äger rätt att konstituera sig själv
samt rätt att delegera sin beslutanderätt till del av styrelsen. För att bindande beslut skall kunna
fattas måste minst fyra medlemmar av styrelsen vara närvarande. Styrelsen skall sammanträda
minst en gång varje år samt så snart behov föreligger.
§7. Firma
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller de styrelsen särskilt utser.
§8. Revision
Föreningen skall ha en från styrelsen fristående person, som granskar föreningens ekonomiska
redovisning. Räkenskaper, vederbörligen avslutade för kalenderår skall tillsammans med
verksamhetsberättelse överlämnas till revisorn i god tid före årsmötet. Revisionsberättelse skall
vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
§ 9. Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut, som fattas med minst två tredjedels majoritet på två med
minst sex månaders mellanrum följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte.
Föreningens tillgångar tillfaller vid dess upplösning en verksamhet, vars syften överensstämmer
med dem som föreningen verkar för.

