Stadgar för den ideella Föreningen för Geologins Dag
Antagna vid årsmöte 2015-03-26.

§ 1 Ändamål
Föreningen för Geologins Dag skall vara en mötesplats för såväl svenska som utländska
intressenter, såväl organisationer som enskilda personer, inom det geovetenskapliga
ämnesområdet.
Föreningen för Geologins Dag har som syfte att sprida information och kunskap om geologi
och övrig geovetenskap till allmänhet, skolor och beslutsfattare året runt.
Föreningen för Geologins Dag skall marknadsföra en nationell och årligen återkommande
samlad insats och tillhandahålla visst informationsmaterial till lokala arrangörer av exkursioner,
föredrag, utställningar, tävlingar, “öppna hus”, m.m. i hela landet.
Lokala arrangörer kan utgöras av universitet och högskolor, skolor, kommuner och
myndigheter, museer, bibliotek, företag, geologiska och amatörgeologiska föreningar,
naturskyddsföreningar, hembygdsföreningar etc. samt enskilda personer.
Föreningens verksamhet och de arrangemang föreningen stöder skall vila på vetenskaplig
grund. Föreningen styrelse äger rätt att avvisa arrangemang som ej är i linje med föreningens
ändamål.

§ 2 Organisation
Föreningen för Geologins Dag är namnet på en ideell förening utan ekonomiskt ändamål.
För föreningens skulder åvilar endast dess tillgångar.
Föreningen för Geologins Dag, härefter benämnd Föreningen, är öppen för organisationer
och enskilda personer med intresse för geologi och övrig geovetenskap.
Föreningen har organisations nr: 802412-7162.

§ 3 Verksamhet
Föreningen bedriver sin verksamhet genom följande:
a) Årsmötet, som är dess högsta beslutande organ.
b) Styrelsen, som är dess verkställande och under tiden mellan årsmöten även dess beslutande
organ.
Föreningen förverkligar sitt ändamål genom att bland annat:
a) Marknadsföra och väcka intresse för geologi och övrig geovetenskap.
b) Sprida kännedom om geovetenskapens betydelse för samhällsutveckling och välfärd.
c) Producera marknadsförings- och informationsmaterial som stöd vid samlade insatser i
enlighet med § 1.
d) Förvalta föreningens tillgångar.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen efter ansökan. Medlem kan enskild person och
organisation bli vars intresse sammanfaller med intresse och syfte för Föreningen.

§ 5 Medlemskaps upphörande
Medlemskap i Föreningen upphör
a) Om medlem begär sitt utträde hos styrelsen.
b) Genom beslut av styrelsen då medlem:
- genom sitt handlande skadar eller motverkar syftet med Föreningen.
- handlar i strid med stadgarna för Föreningen.

§ 6 Årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång året efter verksamhetsåret,
på tid och plats som bestäms av styrelsen. Det första årsmötet enligt denna definition hölls
således år 2003.
Kallelse till årsmötet skall utsändas till samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet.
Anmälan av ärende till årsmötet skall vara skriftligt och vederbörligen undertecknat av
medlemmen samt vara inkommet till styrelsen senast två månader före årsmötet.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärende som ej finns upptaget på dagordningen, kan
ärendet tas upp till behandling om årsmötet beslutar detta. För sådant beslut fordras dock att
förslaget biträds av minst 75 % av de vid mötet närvarande medlemmarna.
Till kallelsen skall bifogas dagordning för mötet, anmälda ärenden, styrelsens årsredovisning,
revisionsberättelse och valberedningens förslag till val samt eventuella förslag till ändringar i
stadgarna.
Vid årsmötet skall följande dagordning behandlas:
01. Prövning om kallelse har skett i behörig ordning, samt godkännande av dagordning.
02. Justering av röstlängden/redovisning av antal närvarande medlemmar.
03. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
04. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
05. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
06. Fastställande av balansräkning samt fråga om disposition av resultat.
07. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
08. Val av ordförande för föreningen.
09. Val av övriga medlemmar i föreningens styrelse.
10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
11. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande.
12. Övriga ärenden som av styrelsen eller av enskild medlem anmälts till styrelsen och finns
upptagna på dagordningen.

§ 7 Extra årsmöte
Styrelsen kan om särskilda skäl föreligger kalla till extra årsmöte. Till sådant möte skall även
kallas då så fordras av föreningens revisorer.
Framställning om extra möte skall vara skriftligt. I framställningen skall tydligt anges den eller
de frågor som skall behandlas vid mötet.
Extra möte som ej påkallas av styrelsen skall hållas inom sextio dagar från det framställningen
inkommit till styrelsen. Kallelse till extra årsmöte skall av styrelsen avsändas till samtliga
medlemmar senast två veckor före mötet.
Endast det eller de ärenden som finns angivna i kallelsen till mötet får behandlas.

§ 8 Röstning
Vid årsmöte och extra årsmöte röstas efter antal närvarande medlemmar som är upptagna i
gällande medlemsförteckning samt för de som är upptagna i gällande medlemsförteckning och
som lämnat formell fullmakt till någon vid mötet närvarande medlem.
Röstning sker öppet, såvida inte någon medlem önskar sluten omröstning. Som mötets beslut
gäller den mening som erhållit det högsta antalet röster, eller om antalet röster är lika – den
mening som biträdes av ordföranden vid mötet.
Förekommer vid val lika röstetal skiljes genom lottdragning.

§ 9 Styrelsen
Styrelsen väljs för en period av ett år och skall bestå av representanter för olika kategorier
inom det svenska geovetar-samhället. Varje kategori skall representeras av minst en, högst två
likvärdiga ledmöter. Sammansättningen av dessa kategorier kan förändras, och bestäms av
årsmötet på förslag från valberedning och avgående styrelse, i samband med val av ny styrelse.
Styrelsen kan till sig adjungera ledamöter för enstaka eller flera möten. Adjungerade
ledamöter kan yttra sig vid styrelsemöten men äger inte rösträtt. Styrelseledamot kan omväljas
fyra gånger. Ytterligare omval kan medges om valberedning är eniga och årsmötet är enigt.
Upphör styrelseledamot att vara medlem eller representant för medlem i Föreningen under
pågående mandatperiod, äger styrelsen rätt att till sig adjungera en ny representant för aktuell
kategori fram till nästa årsmöte.
Styrelsen är beslutför då dess samtliga ledamöter är behörigen kallade och minst fem av dem
är närvarande och ense om beslut. Då fler än fem styrelseledamöter är närvarande gäller som
styrelsens beslut den mening som erhållit högsta antalet röster. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Styrelsen kan i frågor av synnerligen brådskande natur fatta beslut per capsulam om samtliga
ledamöter tillfrågas och dessa är ense om beslut. Över sådant beslut skall föras protokoll som
justeras av ordföranden.

§ 10 Protokoll
Vid årsmötes-, styrelse- eller arbetsutskottssammanträden för Föreningen, samt vid
omröstning per capsulam inom styrelsen, skall protokoll föras upptagande de ärenden som
behandlats och de beslut som fattats.
Protokollen skall justeras av den fungerande ordföranden samt en eller flera härtill särskilt
utsedda justeringsmän.
Protokoll förs av sekreterare som utses av styrelsen. I det fall sekreteraren inte är ledamot av
styrelsen får sekreteraren yttra sig vid styrelsens sammanträden men inte deltaga i beslut.
Sekreteraren äger dock rätt att till protokollet anteckna mot beslut avvikande mening.

§ 11 Firmateckning
Styrelsen utser inom sig den eller de personer som var för sig eller i förening äga rätt att teckna
firman för Föreningen.

§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår för Föreningen sammanfaller med kalenderår.
Räkenskaperna för Föreningen skall årligen per den 31 december sammanföras i fullständigt
bokslut.
Räkenskaperna, vederbörligen avslutade, jämte tillhörande verifikationer, styrelsens
årsredovisning, protokoll från styrelsen och i förekommande fall arbetsutskottens

sammanträden skall av styrelsen före januari månads utgång överlämnas till revisorerna.
Revisorerna skall senast den 15 februari för styrelsen framlägga sin revisionsberättelse.

§ 13 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall framläggas av eller ingivas till styrelsen och i övrigt
behandlas i den ordning som anges i § 6.
Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. För sådant beslut erfordras antingen att
detsamma biträds av minst 75 % av vid mötet representerade röster eller att beslut fattas av två
på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 14 Upplösning
Beslut om upplösning av Föreningen fattas i den ordning som i § 14 föreskrivs för
stadgeändring. Ett sådant beslut skall vid årsmöte åtföljas av beslut om överlåtelse av de
tillgångar som Föreningen har.

