Sveriges Mykologiska Förening
STADGAR
Stadgarna gäller sedan 7 mars 2020.

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Sveriges Mykologiska Förening (SMF).
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är ideell och strävar efter att gynna svensk mykologi och därigenom bidra till en positiv utveckling för svampar och naturen i sin helhet.
Föreningen verkar för
- bättre kännedom om Sveriges svampar
- bättre kännedom om svampars roll i naturen
- effektiv svensk naturvård, såväl för svampar som för naturen i sin helhet
- god hänsyn till naturen när man är ute i skog och mark
- goda kontakter mellan lokala svampföreningar och svampintresserade
- goda kontakter med mykologiska föreningar i utlandet
- god samverkan med mykologisk forskning
- god samverkan med föreningar för naturvård och för andra organismgrupper.
§ 3 Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer som vill arbeta för föreningens ändamål. Medlem är den som
har betalat den av årsmötet bestämda årliga medlemsavgiften. Medlemsavgiften betalas för kalenderår.
Årsmötet kan utse medlem till hedersmedlem. Hedersmedlem befrias från medlemsavgift.
Medlem förs in i medlemsförteckningen. Medlemskap upphör när medlem avlider, meddelar utträde eller
inte betalar medlemsavgift.
Styrelsen kan utesluta medlem som aktivt motarbetar föreningens ändamål enligt § 2 eller av årsmötet fattade beslut.
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§ 5 Organ
Föreningens beslutande organ är styrelsen, årsmötet och extra årsmöte.
§ 6 Styrelsen
Föreningens styrelse ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter, alltid ett udda antal. Suppleanter kan
väljas. Ordförande och suppleant väljs av årsmötet för ett år. Ledamöter väljs för två eller ett år efter förslag
av valberedningen.
Styrelsen utser sekreterare, kassör och vice ordförande. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Har suppleant valts ersätter den ledamot som inte längre kan delta i styrelsearbetet.
Suppleanter tillträder i den ordning de har valts.
Föreningen/föreningens firma tecknas av styrelsen eller var för sig av de personer som styrelsen beslutar att
ge fullmakt.
§ 7 Styrelsens åligganden
Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar/föreningens ändamål, svara för föreningens verksamhet, och
även informera medlemmarna om den. Styrelsen har gemensamt ansvar för sin verksamhet. Ordföranden
samordnar föreningens verksamhet.
Det åligger styrelsen särskilt att
- bokföra föreningens ekonomi och inventarier
- protokollföra alla sammanträden
- förvara originalhandlingarna på ett betryggande sätt
- upprätta medlemsförteckning
- tillställa revisorerna handlingar enligt 9 §
- förbereda årsmötet.
§ 8 Valberedning
Valberedningen består av tre medlemmar varav en är sammankallande. Valberedningen väljs på ett år.
Valberedningen ska i god tid nominera medlemmar till de val av styrelse och revisorer som ska ske vid kommande årsmöte.
Valberedningen ska även föreslå redaktion för Svensk Mykologisk Tidskrift (SMT).
§ 9 Revision
För att granska föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer och två suppleanter,
samtliga för ett år. Revisorerna har rätt att löpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens avslutade räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast fyra
veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse ställs till årsmötet och ska lämnas till styrelsen senast två
veckor före årsmötet. I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
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§ 10 Årsmötet
Föreningens årsmöte ska hållas före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet senast fyra veckor före mötet. I kallelsen anges var handlingarna
till årsmötet, senast en vecka före mötet, ska finnas tillgängliga för medlemmarna.
På årsmötet ska följande behandlas och protokollföras.
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justerarna är också rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner samt eventuellt överklagande av beslut
enligt § 4 fjärde stycket.
10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Val av styrelsens ordförande.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av suppleanter.
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning med tre personer, varav en är sammankallande, för ett år.
16. Val av redaktion för SMT.
17. Hedersmedlem utses.
18. Mottagare av Guldkniven utses.
19. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår.
20. Årsmötet avslutas.
Medlem som vill lämna motion till årsmötet ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.
Berörd medlem av beslut enligt § 4 fjärde stycket, ska få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen
för beslutet ska protokollföras. Beslutet kan överklagas till årsmötet. Överklagandet ska lämnas skriftligt till
styrelsen senast sex veckor före årsmötet. Beslutet omprövas av styrelsen och överlämnas till årsmötet som
beslutar ändra eller inte ändra styrelsens beslut.
Hedersmedlem är den medlem som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till föreningens utveckling. Den som
vill föreslå medlem till hedersmedlem ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.
Årsmötet delar ut Guldkniven till den som avsevärt har bidragit till svensk mykologi. Den som vill föreslå mottagare av Guldkniven ska göra det skriftligt till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.
§ 11 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte och ska kalla till extra årsmöte när revisorerna eller när minst en tredjedel av medlemmarna skriftligt begärt det. Vid extra årsmöte får bara beslutas i den fråga som anges i kallelsen. Styrelsen ska kalla medlemmarna senast två veckor före mötet.
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§ 12 Omröstning
För styrelsen, årsmötet och extra årsmöte gäller vid omröstning enkel majoritet dvs. mer än hälften av antalet avgivna röster. Vid lika antal röster gäller den mening föreningens ordförande företräder.
Endast närvarande medlemmar har rösträtt.
Första stycket gäller inte för beslut, enligt § 15, som kräver särskild majoritet.
§ 13 Svensk Mykologisk Tidskrift
Föreningen ger ut SMT. SMT är medlemstidskrift för SMF. Medlem, förutom familjemedlem, får SMT. Redaktion för SMT väljs av årsmötet för ett år.
§ 14 Ändring av stadgar
Förslag till ändring eller komplettering av föreningens stadgar ska lämnas skriftligt till styrelsen senast sex
veckor före årsmötet. Förslaget ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet.
Ändringen träder i kraft när årsmötet har beslutat om ändringen.
§ 15 Upplösning av föreningen
Förslag om föreningens upplösning kan endast framläggas vid årsmötet. För föreningens upplösning ska beslut fattas av två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöte med sex veckors mellanrum. Beslutet
kräver en majoritet av minst tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade medlemmar.
Vid upplösning av föreningen ska, efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, årsmötet besluta om
att föreningens arkiv och andra tillgångar lämnas till organisation eller förening som på lämpligt sätt främjar
mykologin.

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), 12 mars 2005 (Göteborg), 9 mars 2019 (Lund) samt 7 mars 2020 (Umeå).
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