
Stadgar för Föreningen Station Linné 

 

Antagna vid Föreningen Station Linnés bildande 12/1 2008 

 med ändringar beslutade vid årsstämman 15/3 2008 

 med ändring införd efter beslut 2011-09-20 och 2012-04-14 

 med ändringar preliminärt beslutade 2019-04-27 

 

1. Namn och ändamål 

Namnet är Föreningen Station Linné. Den är en idéell förening vars syfte 

är att stödja Station Linné och den verksamhet som bedrivs där. 

Föreningen ska också informera om Stiftelsen Station Linné och dess 

verksamhet, samla in pengar till den och allmänt verka för dess ändamål. 

 

2. Medlemskap och avgift 

Enskild och juridisk person – förening, företag etc. – som vill verka för 

föreningens syfte kan bli medlem. Medlemsavgiftens storlek beslutas av 

årsmötet och gäller för nästkommande kalenderår. Föreningen är 

politiskt och religiöst obunden. 

 

3. Beslutande organ 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningen förvaltas 

mellan årsmötena av styrelsen. 

 

4. Årsmöte och extra årsmöte 

Årsmöte ska hållas varje år före maj månads utgång.  

Extra årsmöte kan hållas när styrelsen eller revisorerna finner det 

nödvändigt eller om minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär 

det. Extra årsmöte kan bara behandla de frågor som upptagits i 

kallelsen. 

Medlemmarna ska kallas till ordinarie eller extra årsmöte senast fyra 

veckor i förväg. 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Val av två justerare som även är rösträknare 



4. Upprättande av röstlängd 

5. Årsmötets behöriga utlysning 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Ekonomisk berättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Styrelsens ansvarsfrihet 

11. Förslag som väckts av styrelsen eller som lämnats in av medlem 

skriftligen senast 3 veckor före årsmötet 

12. Verksamhetsplan för nästkommande år 

13. Årsavgift för nästkommande år 

14. Antal ledamöter i styrelsen 

15. Val av styrelseordförande 

16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

18. Val av valberedning och valberedningens sammankallande 

19. Övriga frågor 

 

5. Rösträtt, röstning och val på årsmötet 

Rösträtt och förslagsrätt på årsmötet har endast föreningens 

medlemmar. Årsmötet kan besluta om förslagsrätt för inbjudna gäster. 

Alla beslut fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal fattas beslut 

genom lottning. 

Alla val sker öppet, om ingen medlem begär slutet val. 

 

6. Valberedningen 

Valberedning består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Vid 

lika röstetal i valberedningen har sammankallande utslagsröst. 

Ledamöterna väljs av årsmötet på ett år. 

                                                                         

                    . 

 

7. Föreningens styrelse 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet.  

Styrelsen skall bestå av minst 6 ledamöter och en ordförande, samt 

minst 3 suppleanter.  

Styrelsen väljer inom sig sekreterare och kassör. 



Ordförande väljs på 1 år, medan övriga väljs på 2 år – hälften varje år. 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, samt för speciella uppgifter 

adjungera ledamot/ledamöter, utse arbetsgrupper eller samrådsgrupper. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ordinarie ledamöter är 

närvarande. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta anledning 

föreligger. Om minst hälften av ordinarie styrelseledamöter begär 

styrelsesammanträde genom ordföranden skall sådant äga rum snarast 

möjligt. 

 

Det är styrelsens uppdrag: 

  att förvalta föreningens ekonomi och inventarier 

  att förbereda nödvändiga handlingar till årsstämman 

  att leda föreningens verksamhet och föra dess talan 

 

8. Ekonomisk förvaltning och räkenskapsår 

Räkenskaperna skall vara avslutade och jämte styrelsens ekonomiska 

berättelse, verksamhetsberättelse och protokoll överlämnade till 

revisorerna senast den 15 mars. Föreningens räkanskapsår är 

kalenderår. 

 

9. Firmateckning  

Styrelsen – två i förening – äger rätt att teckna föreningens firma 

alternativt den eller dem som styrelsen utser därtill. 

 

10. Hedersledamot 

Till hedersledamot kan föreningen på förslag från styrelsen kalla person 

som genom utmärkt agerande speciellt gynnat föreningens ändamål. 

 

11. Upphörande av medlemskap 

En medlem som agerar mot föreningens syfte och stadgar kan efter 

beslut av styrelsen bes om att lämna föreningen. Om nödvändigt kan 

stämman (ev. extra sådan) fatta beslut om uteslutning. 

 

12. Stadgeändring 

Beslut som innebär ändring eller tillägg av stadgarna fordrar beslut vid 

två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. 



För giltigt beslut krävs att minst 2/3 av de röstande på respektive 

årsmöte röstar för, och att det har gått minst två månader mellan 

mötena. Kallelse till det senare årsmötet får inte skickas ut förrän det 

första årsmötet har hållits och protokollet därifrån är justerat. 

 

13. Föreningens upplösning 

Upplösning av föreningen kan beslutas av två på varandra följande 

årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Mötena får inte hållas 

närmare varandra än 14 dagar. För beslut krävs 2/3 majoritet av antalet 

röstande samt att lägst hälften av föreningens medlemmar är 

närvarande. Om det beslutas att föreningen ska upplösas så ska 

föreningens tillgångar tillfalla Stiftelsen Station Linné. 

 


