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Söderorts Svampförening
- www.svampistockholm.se -

Stadgar för Söderorts Svampförening
Antagna av föreningsstämman 2008-03Ersätter tidigare stadgar från 1981.
§ 1
Firma
Föreningens benämning och firma skall vara Söderorts Svampförening.
Namnet ”Svamp i Stockholm” skall användas som tillägg och bl a utgöra föreningens webbadress;
www.svampistockholm.se
§ 2
Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3
Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja intresset för svampar, såväl biologiskt som plockning och
tillredning av matsvampar, användning som färgsvamp mm. Föreningen skall också verka för att öka
och sprida kunskap om svamparnas taxonomi, livsbetingelser och roll i naturen.
§ 4
Verksamhet
Föreningen bedriver sin verksamhet genom att anordna kurser och föreläsningar, bildvisningar och
samkväm, utställningar om svamp samt exkursioner till olika svamplokaler företrädesvis i Stockholm
med omgivningar.
§ 5
Organisation
Föreningen leds av en styrelse. Styrelsen väljs på föreningsstämman och består av ordförande, väljs på
ett (1) år prov och sedan tre (3) år samt ytterligare sex (6) ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, kassör och webb-redaktör samt fördelar i övrigt på ledamöterna ansvaret för
den löpande verksamheten. Mandattid för styrelseledamot är normalt två (2) år dock skall hälften av
styrelseledamöterna första gången väljas på ett år för att förhindra att hela styrelsen avgår vid ett och
samma tillfälle. Styrelsen, som ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsstämmorna
ansvarar särskilt för;
o
o
o
o
o

förvaltning och användning av influtna medel och att bokföring och medelsförvaltning sköts
på ett betryggande sätt och uppfyller gällande lagkrav samt innefattar tillfredsställande
kontroll
att firmatecknare utses
att föreningen har en webbplats på Internet och att denna hålls aktuell. Webbplatsen skall bl a
innehålla föreningens stadgar
information, företrädesvis på webbplatsen, till medlemmar och omvärlden om föreningens
verksamhet
att medlemsregister förs över samtliga medlemmar
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o
o

att varje år framställa verksamhetsplan och budget
planera och genomföra verksamheten enligt § 4

§ 6
Styrelsen sammanträder
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, dock minst fyra (4) gånger om året. Sammanträde
skall dessutom hållas om minst två (2) av styrelsens medlemmar så påfordrar. Styrelsen är beslutsför
så snart hälften av dess medlemmar deltar i beslutet.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Vid styrelsens möten skall protokoll föras som undertecknas av ordföranden och till riktigheten
bestyrks av en justeringsman.
§ 7
Verksamhetsår
Söderorts Svampförenings verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. För varje år skall
styrelsen avge förvaltningsberättelse bestående i verksamhetsberättelse med resultat- och
balansräkning. Denna skall tillställas revisorerna senast fyra veckor före föreningens årsmöte.
Av föreningsstämman vald revisor granskar årligen förvaltning och räkenskaper samt avger rapport till
föreningsstämman.
§ 8
Medlemskap och utträde
Medlemskap kan ingås av envar svampintresserad person.
Medlemskapet upphör då beslutad årsavgift efter en (1) påminnelse inte betalts inom fyra (4) veckor
efter påminnelsen eller då andra ekonomiska åtaganden visavi föreningen inte reglerats inom ovan
angiven tid.
Medlem som i övrigt bryter mot dessa stadgar, eller i stadgeenlig ordning fattade beslut kan uteslutas
för viss tid genom beslut av styrelsen. Medlem skall beredas tillfälle att yttra sig inför beslutet.
Medlem som utträder eller utesluts har inte rätt att återfå något av vad denne inbetalt till Söderorts
Svampförening, ej heller några av dess tillgångar.
§ 9
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter beslutas av föreningsstämman efter rekommendation från styrelsen. Avgiften skall
avse nästkommande verksamhetsår.
§ 10
Valnämnd
Föreningsstämman utser varje år en valnämnd bestående av två personer varav den ene är
sammankallande. Valnämnden framlägger vid föreningsstämman förslag till ledamöter i styrelsen samt
revisor och suppleant.
Till ledamot i valnämnden får ej väljas person som är ledamot av styrelsen.
§ 11
Föreningsstämma (årsmöte)
Söderorts Svampförenings ordinarie föreningsstämma anordnas av styrelsen efter räkenskapsårets
utgång, i mars månad.
Kallelse till föreningsstämma kungörs på hemsidan samt sänds med e-post till medlemmarna senast
fyra (4) veckor i förväg. Kallelsen skall bl a innehålla upplysningar om att handlingar enligt 5:e
stycket tillhandahålls vid föreningsstämman. Medlem som så önskar skall få handlingarna sig
tillsända.
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Rösträtt utövas personligen. Beslut fattas genom öppen omröstning men att val, om någon begär det
förrättas genom sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden
utom vid val då lotten avgör.
Ledamöterna i styrelsen äger icke rösta i frågan om ansvarsfrihet för deras förvaltning eller vid val av
revisor och revisorssuppleant.
Vid föreningsstämman skall styrelsen tillhandahålla och presentera styrelsens berättelse över det
gångna verksamhetsåret, resultat- och balansräkningar, revisorernas berättelse samt plan i stort och
budget för det nya verksamhetsåret.
Förslag till ärenden som skall behandlas vid föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast
den 15 februari.
Vid ordinarie föreningsstämma skall nedanstående frågor behandlas;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Val av ordförande för föreningsstämman
Fastställande av dagordningen
Val av sekreterare för föreningsstämman
Val av justeringsman, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden ska justera
föreningsstämmans protokoll
Fråga om föreningsstämman behörigen sammankallats
Fastställande av röstlängd
Styrelsens föredragning av förvaltningsberättelsen (verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning) för det gångna verksamhetsåret
Revisorernas rapport
Godkännande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning resultatet
Godkännande av plan i stort och budget för det nya verksamhetsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Val av ordförande för ett (1) år och efterföljande 3 (tre) år
Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
Val av revisor och revisorssuppleant för ett (1) år
Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
Utseende av valnämnd för nästa verksamhetsår
Stadgeenligt inkomna ärenden
Övriga ärenden

Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen vid behov. Kallelse skall ske enligt § 11, andra stycket
senast 14 dagar före den extra föreningsstämman och innehålla uppgifter och dokumentation över de
ärenden som skall behandlas på den extra föreningsstämman.
§ 12
Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två (2) ordinarie föreningsstämmor eller en ordinarie och
en extra föreningsstämma. Den senare minst en (1) månad efter den första. Beslut på den senaste
föreningsstämman skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
§ 13
Föreningens upphörande eller vilande
Beslut om upplösning av Söderorts Svampförening eller om den skall vara utan verksamhet (vila),
skall fattas på ordinarie föreningsstämma och biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
Därvid skall föreningsstämman fatta beslut om disposition av resterande tillgångar efter gäldande av
eventuella skulder.

