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STADGAR 2005 
 

Förslag till strykningar 2019: överstruket i texten. 

Obs att förslagen till nya formuleringar finns i annat dokument. 

 

 

§ 1 Föreningens ändamål. 

Sveriges Mykologiska Förening skall verka för 

a) en bättre kännedom om Sveriges svampar och svampars roll i naturen 

b) skydd av naturen och att svampplockning och annat uppträdande i skog och mark sker under iakttagande 

av gällande naturvårdslagar 

c) att kontakter mellan lokala svampföreningar och svampintresserade i landet underlättas. 

d) att kontakt upprätthålls med mykologiska föreningar i grannländerna 

e) en samverkan med mykologisk forskning och vetenskap. 

 

§ 2 Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla som vill arbeta för dess ändamål. 

Medlem är den som erlagt stadgeenlig årsavgift. Reducerad avgift kan förekomma, men berättigar då inte till 

tidskriften Svensk Mykologisk Tidskrift, vilken inkluderar Jordstjärnan - Windahlia. 

Till hedersmedlem kan medlem utses av årsmötet. Förslag skall tillställas styrelsen senast två månader innan 

årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och erhåller tidskriften Svensk Mykologisk Tidskrift, 

vilken inkluderar Jordstjärnan – Windahlia. 

 Medlem som aktivt motarbetar de i § 1 nämnda ändamålen eller beslut fattade av årsmöte kan uteslutas. 

 

§ 3 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte äger rum senast sista mars eller, om någon sådan inte kommer till stånd, på tid och plats 

som styrelsen bestämmer. Senast en månad före årsmötet skall medlemmarna erhålla skriftlig kallelse med 

uppgift om vilka ärenden som skall behandlas. Frågor avsedda att tas upp på ordinarie årsmöte skall 

skriftligen insändas till styrelsen senast två månader före årsmötet.  

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen när den finner det nödvändigt, när revisorerna så påfordrar eller när 

minst en tredjedel av föreningens medlemmar så anser. Därvid må endast de ärenden behandlas som anges i 

kallelsen. Rösträtt har endast de på årsmötet närvarande medlemmarna, vardera med en röst.  

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma 

a) Val av mötesordförande och mötessekreterare 

b) Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet 

c) Fråga om mötet är behörigen utlyst 

d) Styrelsens verksamhetsberättelse 

e) Revisorernas berättelse 
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f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

g) Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter 

h) Val av styrelseordförande 

i) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter  

k) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

l) Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande 

m) Val av redaktion för Svensk Mykologisk Tidskrift 

n) Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret. 

o) Övriga ärenden 

§ 4 Styrelsen 

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter, dock alltid ett udda antal. Ordförande liksom 

valberedning och revisorer utses för ett år i sänder. Övriga styrelseledamöter väljs på två eller ett år efter 

förslag av valberedningen. Om vice ordförande, kassör eller sekreterare ej valts av årsmötet, utses dessa inom 

och av styrelsen. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. Suppleant, om sådan valts, ersätter styrelseledamot som inte längre kan delta i föreningsarbetet. 

Därvid skall suppleanterna tillträda i den ordning de valts. 

Styrelsen skall ansvara för att den löpande verksamheten bedrivs i enlighet med föreningens ändamål, att 

inkomster och utgifter liksom tillgångar och skulder noga bokförs, samt att övriga ärenden som av årsmötet 

hänskjutits till styrelsen handläggs. Styrelsen har ett gemensamt ansvar för sin verksamhet. 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

Ordföranden samordnar föreningens verksamhet. 

Sekreteraren för protokoll vid styrelsens möten samt tillser att dessa snarast justeras och att kopior därefter 

tillställes alla i styrelsen jämte valberedning och revisorer. Protokoll från års- och styrelsemöten och andra 

handlingar skall arkiveras. 

Kassören handhar föreningens räkenskaper, som förs per den 31 december. Räkenskaperna skall i avslutat 

skick senast en månad före ordinarie årsmöte överlämnas till revisorerna. 

 

§ 5 Övriga funktionärer 

Valberedningen skall i god tid nominera föreningsmedlemmar till de val av styrelse och revision som skall 

ske vid kommande ordinarie årsmöte. 

Revisorerna skall vid det följande årsmötet avge en berättelse över sin granskning av verksamheten. 

 

§ 6 Stadgeändring 

Förslag till ändring eller komplettering av dessa stadgar skall ingivas skriftligen till styrelsen senast 1 januari. 

Förslaget skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast en månad före ett ordinarie årsmöte. 

Stadgeändringen träder i kraft efter att årsmötet beslutat om ändringen. 

 

§ 7 Upplösning av föreningen 

Sveriges Mykologiska Förening fortbestår så länge minst tio av dess medlemmar så anser. Förslag om 

föreningens upplösning kan endast framläggas vid ordinarie årsmöte och beslut skall fattas av två årsmöten 
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med minst två månaders mellanrum. Detta beslut skall även omfatta hur det skall förfaras med föreningens 

arkiv och övriga tillgångar. På det sistnämnda mötet skall beslutet biträdas av minst tre fjärdedels majoritet. 

 

Stadgarna är antagna vid årsmöte 16 augusti 1980 (Gullspång), ändrade vid årsmötena 25 augusti 1990 

(Västerås), 26 augusti 1995 (Malung), 15 september 2001 (Flämslätt), 31 augusti 2002 (Ramsele), 13 mars 

2004 (Göteborg) och 12 mars 2005 (Göteborg). 


