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Till medlemmar, finansiärer och övriga intressenter till föreningen Geologins Dag 

Förslag på ändringar i stadgarna 

Datum och tid: torsdagen den 26 mars 2020, kl. 14:00 -18:00. 
Plats: Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40, Stockholm. 

 
Årsmöte i Föreningen för Geologins Dag 

 

§ 1. Ändamål 

1. Första meningen i första stycket stryks: ”Föreningen för Geologins Dag skall vara en 
mötesplats för såväl svenska som utländska intressenter, såväl organisationer som enskilda 
personer, inom det geovetenskapliga ämnesområdet”.  

 
2. Omskrivning av andra meningen i första stycket: ”Föreningen för Geologins Dag har som 

syfte att sprida information och kunskap om geologi och övrig geovetenskap till allmänhet 
och skolor året runt, för att väcka nyfikenhet och intresse för ämnesområdet och för att 
visa på den nytta geovetenskapligt kunnande spelar för samhället”.  

 
3. Omskrivning av första meningen i andra stycket: ”Föreningen för Geologins Dag skall 

marknadsföra en nationell och årligen återkommande samlad insats och om möjligt 
tillhandahålla informationsmaterial till lokala arrangörer av exkursioner, föredrag, 
utställningar, tävlingar, “öppna hus”, med mera i hela landet”.  

 
§ 3. Verksamhet  

1. Omskrivning av första meningen i andra stycket: ”Föreningen förverkligar sitt ändamål 
genom att bland annat: a) Samordna och marknadsföra en årligt återkommande 
”Geologins Dag” vilken anordnas av lokala arrangörer, b) Förmedla geovetenskaplig 
information till föreningens intressenter digitalt eller fysiskt”.  

 
§ 4. Medlemskap  

1. Omskrivning av första meningen i första stycket: ”Medlemskapet är gratis och alla som 
anmäler sig som prenumeranter av föreningens nyhetsbrev räknas som medlemmar”.  

 
2. Tillägg av ny mening efter andra meningen i första stycket: ”Lokala arrangörer och lärare 

eller andra personer som önskar få fysiskt material från vår hemsida måste registrera sig 
som medlemmar”.   

 
§ 6. Årsmöte 

1. Andra meningen i första stycket stryks: ”Det första årsmötet enligt denna definition hölls 
således år 2003.” 

 
 



 

 

 
§ 8. Röstning  

1. Sista meningen i första stycket stryks: ”Förekommer vid val lika röstetal skiljes genom 
lottdragning”.  
 

§ 9. Styrelsen 

1. Första meningen i första stycket ersätts av meningarna: ”Styrelsen väljs för en period av ett 
år på Föreningens årsmöte efter förslag från valberedningen. Den ska bestå av högst 10 
ledamöter som representerar olika grenar av det svenska geovetenskapliga samhället”.  
 

2. Andra och tredje meningen i första stycket stryks: ”Varje kategori skall representeras av 
minst en, högst två likvärdiga ledamöter” samt ”Sammansättningen av dessa kategorier kan 
förändras, och bestäms av årsmötet på förslag från valberedningen och avgående styrelse, i 
samband med val av ny styrelse”. 
 

3. Omskrivning av femte meningen i första stycket: ” Upphör styrelseledamot att vara 
medlem eller representant för medlem i Föreningen under pågående mandatperiod, äger 
styrelsen rätt att till sig adjungera en ny ledamot fram till nästa årsmöte”.  

 
4. Ändelse stryks ur den sjätte meningen i första stycket: ”Styrelsen är beslutför då dess 

samtliga ledamöter är behörigen kallade och minst fem av dem är närvarande och ense om 
beslut”.   

 
5. Sjunde meningen i första stycket ersätts av meningen: ”Vid omröstning gäller som 

styrelsens beslut den mening som erhållit högsta antalet röster”.  
 
§ 10. Protokoll 

1. Omskrivning av första meningen i första stycket: ”Vid årsmötes- eller 
styrelsesammanträden för Föreningen, samt vid omröstning per capsulam inom styrelsen, 
skall protokoll föras upptagande de ärenden som behandlats och de beslut som fattats”.  

 
 


