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§1   Föreningens namn 

Föreningens namn ska vara Umeå Trädgårdssällskap. 

§2   Målsättning 

Sällskapets målsättning är att på olika sätt hjälpa medlemmarna med råd och service och att ge 

ökade kunskaper i trädgårdsodling. 

§3   Medlemmar 

Alla trädgårdsintresserade kan anmäla sig som medlemmar i trädgårdssällskapet. Medlem är 

den som erlagt fastställd årsavgift. Familjemedlem är den som erlagt fastställd årsavgift för 

familjemedlem. Den som ej erlagt fastställd årsavgift inom föreskriven tid räknas ej som 

medlem i sällskapet. 

§4   Hedersledamot 

Till hedersledamot kan årsmötet efter förslag från styrelsen utse person, som gjort sällskapet 

stora tjänster eller som i övrigt nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodling. 

Hedersledamot erlägger ingen avgift men har samma rättigheter som fullbetalande 

medlemmar. 

§5   Utmärkelser 

Sällskapets styrelse kan dela ut utmärkelse till person, som på ett förtjänstfullt sätt främjat 

sällskapets syfte. 

§6   Årsmöte 

Årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen tycker 

det är lämpligt. Kallelse till årsmötet eller extra årsmöte ska ske minst en vecka före årsmötet. 

§7   Årsavgift 

Årsavgift för nästkommande år fastställs av årsmöte och extra årsmöte. 

§8   Styrelse 

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande som årligen väljs 

av sällskapet. Fyra ordinarie ledamöter, varav två utses ena året och två det andra året för en 

tid av två år, jämte fyra suppleanter varav två utses det ena året och två det andra året för en 

tid av två år. 

Styrelsen ska besluta om arbetsfördelningen inom sig. Styrelsen sammanträder på kallelse av 

ordföranden, på begäran av denne eller styrelsens flertal. 

Styrelsen ska 

• verka för sällskapets målsättning, 

• ansvara för sällskapets tillhörigheter, 

• för varje kalenderår, göra och lämna in verksamhetsberättelse till sällskapet, samt föra 

medlemsregister. 

 

 



§9   Revision 

Sällskapets räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda 

revisorer varav en utses ena året och den andra året för en tid av två år. Två suppleanter utses 

på samma sätt. Revisorerna bör ha viss kunskap om bokföring. Räkenskap avslutas för 

kalenderår. 

§10   Arvoden 

Rese- och traktamentsersättningar vid resor i sällskapets ärenden jämte förekommande 

arvoden beslutas av årsmötet. 

§11   Ärenden till årsmötet 

1. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

2. fastställande av dagordning 

3. val av ordförande respektive sekreterare för mötet 

4. val av justeringsperson, som tillsammans med ordförande ska justera mötesprotokollet, 

samt rösträknare 

5. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och beslutsrapport 

6. föredragning av revisionsberättelse 

7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. behandling av styrelsens förslag 

9. behandling av bordlagda ärenden och frågor som kommit till styrelsen i behörig tid 

10. behandling av förekommande arvoden 

11. fastställande av årsavgift 

12. val av ordförande för ett år 

13. val av två styrelseledamöter samt två suppleanter, för två år 

14. val av revisor och revisorssuppleant, för två år 

15. eventuella fyllnadsval och övriga val 

16. övriga frågor 

§12   Extra årsmöte 

Vid extra årsmöte får inga andra ärenden behandlas eller avgöras än de som upptagits i 

kallelsen. 

§13   Rösträtt 

Vid omröstning på årsmötet har varje närvarande medlem och familjemedlem en röst vardera. 

Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning ifråga 

om val. I övriga frågor har ordföranden utslagsröst. Val sker med slutna sedlar, om någon 

begär det. 

 

§14   Motioner 

För att komma till behandling vid årsmötet ska motioner eller andra frågor vara styrelsen 

tillhanda en månad före mötet, för beredning. Fråga av större, principiell betydelse, som väcks 

av årsmötet, ska av mötet bordläggas till nästkommande årsmöte, om inte mötet på grund av 

trängande skäl och med minst 2/3 majoritet beslutar annat. I sistnämnda fall ska styrelsen 

alltid beredas tillfälle till enskild överläggning och yttring, innan årsmötet beslutar i frågan. 



§15   Stadgeändring 

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av varje medlem i den ordning som sägs i §14, 

varefter förslaget jämte styrelsens utlåtande, föredras vid årsmötet. 

För att föreslagen ändring ska gälla, fodras att förslaget antas med 2/3 majoritet vid två av 

varandra följande årsmöten. 

§16   Upplösning av sällskapet 

För upplösning av sällskapet erfordras att 2/3 av sällskapets närvarande medlemmar vid allmän 

omröstning uttalar sig för detta samt beslut fattasvid två på varandra följande årsmöten. Om 

upplösning av sällskapet beslutas ska samtidigt fastställas, vad som ska ske med befintliga 

tillgångar. 

§17   Stadgar 

Ett exemplar av dessa stadgar delas ut till var och en av sällskapets medlemmar. 

 

 

 

 

 

 

 


