Stadgar för Föreningen Station Linné
antagna vid Föreningen Station Linnés bildande den 12/1 2008
med ändringar beslutade vid extra föreningsstämma den 19/11 2011
samt vid ordinarie årsstämma den 14 april 2012
1. Ändamål för föreningen
Föreningen skall grunda en allmännyttig stiftelse vars ändamål är att bedriva forskning, utbildning
och undervisning, samt ungdomsverksamhet i anslutning till natur och kultur inom det öländska
landskapet, särskilt Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
Stiftelsen skall verka för detta syfte genom att bl.a. främja grundforskning, tillämpad
forskning och utvecklingsarbete inom naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora
med direkt eller indirekt koppling till människans hållbara nyttjande av landskapet förr, nu och i
framtiden.
När stiftelsen är bildad skall föreningen informera om stiftelsen och dess verksamhet, samla
in pengar till den och allmänt verka för dess ändamål.
2. Medlemskap och avgift
Enskilda och juridiska personer, såsom företag, föreningar etc. som vill verka för föreningens och
stiftelsens syfte äger rätt till medlemskap. Medlemsavgiftens storlek beslutas av föreningsstämman och gäller för nästkommande kalenderår. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
3. Beslutande organ
Beslutande organ är föreningsstämma, extra stämma, samt styrelsen.
4. Förenings- och extra stämma
Föreningsstämma skall hållas årligen senast under april månad. Extra stämma skall utlysas av
styrelsen när denna, revisorerna eller lägst 10% av medlemmarna gör framställan om detta.
Kallelse till föreningsstämma och extra stämma utsänds till samtliga medlemmar genom
föreningsblad, post eller e-post minst 4 veckor före mötet. Vid föreningsstämma skall följande
ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens
protokoll
3. Upprättande av röstlängd
4. Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst
5. Fastställande av styrelsens årsberättelse
6. Ekonomisk årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem skriftligen lämnats till
styrelsen senast tre veckor före stämman
11. Fastställande av arbetsplan för nästkommande verksamhetsår, samt långsiktig plan för de
tre närmast kommande verksamhetsåren
12. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
13. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår
14. Fastställande av antal ledamöter i styrelse
15. Val av styrelseordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

17. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
18. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen
19. Övriga frågor
5. Rösträtt
Varje medlem äger en röst vid stämman. Föreningsstämma och extra stämma är beslutsför med
det antal medlemmar som infunnit sig.
Medlem, som är fysisk person, äger rätt att låta sig företrädas av annan röstberättigad
medlem (fysisk person) genom utfärdande av skriftlig fullmakt. Ombudet äger ej rätt att företräda
fler än en fullmaktsgivare och sig själv.
Medlem, som ej avser att närvara personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud,
äger rätt att delta i på stämman förekommande val genom poströstning. Vid poströstning får
endast användas av styrelsen tillhandahållen röstsedel inför stämman. På röstsedeln skall finnas
uppgifter om vilka personer som stadgeenligt föreslagits av valberedningen och medlemmar inför
de på stämman förekommande valen, samt besked om hur röstsedeln skall användas. Röstsedel
skall av poströstande medlem ifyllas med uppgifter om på vilka föreslagna personer medlemmen
röstar.
Varje medlem skall genom styrelsen senast två veckor före stämman erhålla blankett för
poströstning enligt ovan. Poströst skall ha kommit föreningens kansli (postmottagare)
tillhanda senast en vecka före stämman. Röstsedel är giltig även om den ej tillkännager den
röstandes mening i alla förekommande val.
Alla val sker öppet, om ingen medlem begär sluten votering. Alla beslut fattas med absolut
majoritet, om ej annat är stadgat. Vid lika röstetal gäller att val avgörs genom lottning och övriga
ärenden genom mötesordförandens utslagsröst.
6. Föreningens styrelse
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse. Styrelsen skall bestå av 7, 9 eller 11
personer, samt 5 suppleanter. I styrelsen skall ingå ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassaförvaltare, informationsansvarig, samt övriga ledamöter. Ordförande väljs på 1 år, medan
övriga väljs på 2 år – hälften varje år. Omval får ske. Styrelsen utses av stämman (eller extra
stämma).
Styrelsens ledamöter bör i möjligaste mån representera de olika organisationer, föreningar
och inriktningar som ingår i verksamheten.
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 bilda och stödja stiftelsen
att förvalta föreningens ekonomi och inventarier.
att förbereda nödvändiga handlingar till årsstämman
att leda föreningens verksamhet och föra dess talan
7. Ekonomisk förvaltning
Räkenskaperna skall vara avslutade och jämte styrelsens ekonomiska berättelse,
verksamhetsberättelse och protokoll överlämnade till revisorerna senast den 15 mars.

8. Teckningsrätt
Ordförande och kassör har var för sig teckningsrätt för föreningens konton.
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
Medlem som agerar emot föreningens ändamål, intentioner och stadgar kan efter beslut av
styrelsen anmodas att utträda ur föreningen. Om nödvändigt kan stämman (ev. extra sådan) fatta
beslut om uteslutning.
12. Valberedning
Valberedning består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Ledamöterna väljs av
ordinarie föreningsstämma för perioden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.
Medlem får senast tre veckor före stämma, vid vilken val förekommer, inlämna förslag till
kandidater för de befattningar till vilka val skall äga rum.
Valberedningen meddelar senast två veckor före stämman de eventuella namnförslag som
inkommit, samt valberedningens eget förslag. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat
nomineringen.
13. Stadgeändring
Beslut som innebär ändring eller tillägg av stadgarna fordrar beslut vid två på varandra följande
stämmor, varav minst en ordinarie. För giltigt beslut krävs att minst 2/3 av de röstande på
respektive stämmor biträder beslutet, samt att minst två månader förflutit mellan stämmorna.
Kallelse till den senare stämman får ej utsändas förrän den första stämman hållits.
14. Likvidation
Vid beslut om föreningens upplösning och likvidation skall utses högst tre likvidatorer. Dessa
skall avlämna redovisning för sin förvaltning till föreningsstämma.
När likvidationen är avslutad och likvidatorernas redovisning framlagd anses föreningen
upplöst. Föreningen tillgängliga medel skall då överlämnas till stiftelsen.

