Stadgar för Svenska Hoyasällskapet
§ 1 Namn
Organisationens namn är Svenska Hoyasällskapet. Sällskapet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
sammanslutning.
§ 2 Målsättning
Sällskapets syfte är att:
a.
b.
c.

sprida kunskap om och intresse för Hoya och dess närmaste släktingar,
främja odling av Hoya och dess närmaste släktingar,
verka för att regionala och lokala aktiviteter förekommer.

§ 3 Medlemskap
a.
b.
c.

Medlem kan vara fysisk person eller institution.
Medlemskap erhålles genom inbetalning av årsavgiften.
Medlem som motarbetar sällskapets intressen eller på annat sätt handlar så att sällskapets anseende kan
skadas kan av styrelsen uteslutas ur Svenska Hoyasällskapet.

§ 4 Organisation
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Svenska Hoyasällskapets högsta beslutande organ är årsmöte, som skall hållas före maj månads utgång.
Verksamhetsåret är lika med kalenderår.
Sällskapets löpande verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande ochhögst sex ordinarie
ledamöter och två suppleanter utsedda av årsmöte.
Styrelsen kan till sig sluta kommittéer och/eller ledamöter att svara för viss verksamhet.
Styrelsen, som skall ha minst två protokollförda sammanträden per år, utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är
närvarande. Valberedningen har rätt att delta vid styrelsemöte närmast före årsmötet samt skall erhålla
protokoll från styrelsens möten.
Styrelsen svarar för information till medlemmarna om sällskapet angelägenheter och aktiviteter i
tidningen “Hoyatelegrafen” och på sällskapets webbsida.
Valberedningen skall bestå av två ordinarieledamöter och en suppleant. Mandattidenär två år för
ordinarie ledamot varviden ledamot väljs vid varje årsmöte. Sammankallande är den som suttit längst i
valberedningen. Suppleant väljs på ett år. Valberedningen skall förbereda val inför nästa årsmöte.
Styrelsen skall i god tid före årsskiftet informera valberedningen om vilka i styrelsen som står i tur att
avgå.

§ 5 Årsmöte
a.
b.
c.

Kallelse till årsmöte skall, tillsammans med föredragningslista, vara medlemmarna tillhanda senast tre
veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte.
Motioner ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 15 januari.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden finnas på dagordningen:

-

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Fastställande av dagordning
Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Revisionsberättelse

-

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Behandling av motioner
Behandling av styrelseförslag
Beslut om arvoden och ersättningar till funktionärer
Beslut om medlemsavgift
Fastställande av budget
Fastställande av verksamhetsplan
Val av styrelse:
-

-

ordförande mandattid två år
ledamöter mandattid två år, hälften väljs vart annat år
suppleanter mandattid två år

Val av revisorer:
-

revisor mandattid ett år
revisorssuppleant mandattid ett år

Val av valberedning och valberedningssuppleant
-

en ledamot med en mandattid på två år, en väljs vartannat år
en suppleant med en mandattid på ett år

d.

Omröstning sker öppet och med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Undantag gäller för
omröstning i ärenden gällande stadgeändring och sällskapets upplösning. Mötesdeltagare kan begära
sluten omröstning.

e.

Rösträtten är personlig. Är röstberättigad förhindrad att närvara vid röstning får röstning utövas genom
ombud. Ombud får företräda högst 1 medlem och ska själv vara medlem i föreningen. Fullmakten ska
avges på föreningens blankett eller följa dennas ordalydelse och innehåll. Originalfullmakten ska
inlämnas före årsmötets början, prickas av mot medlemsmatrikel och tas tillvara av protokolljusteraren,
och ska sedan förvaras tillsammans med det slutgiltiga undertecknade originalprotokollet.

§ 6 Extra årsmöte
a.
b.
c.

Styrelsen kan vid behov kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte skall även hållas då revisor eller minst
1/10 av medlemmarna kräver detta.
Mötet kan endast behandla de frågor som föranlett det extra årsmötet.
Extra årsmöte skall hållas inom två månader efter hemställan därom.

§ 7 Stadgeändring
För stadgeändring krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett
ordinarie.
§ 8 Upplösning
a.
b.
c.

För upplösning av sällskapet krävs enhälligt beslut vid ett årsmöte eller beslut vid två på varandra
följande årsmöten med minst 2/3 majoritet. Tiden mellan dessa två möten skall vara minst tre månader.
I kallelse till möte skall tydligt framgå att frågan om sällskapets upplösning skall behandlas.
I händelse av upplösning skall tillgångarna i enlighet med beslut vid möten för upplösning övergå till
ändamål som främjar sällskapets målsättning, eller om detta inte är möjligt, till välgörande ändamål
enligt beslut av årsmötet.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Stadgarna har antagits vid årsmöten: 2008-04-12, 2009-03-28, 2010-04-10, 2011-03-26, 2012-04-14 och
2018-03-24
Stadgarna gäller från 2018-03-24.

