STOCKHOLMS AMATÖRGEOLOGISKA SÄLLSKAP
Stadgar
§1

§2

Stockholms Amatörgeologiska Sällskap, SAGS, är en ideell sammanslutning vars
ändamål är att utveckla och understödja medlemmarnas kunskaper i och intresse för
mineral, bergarter och övrig geologi.
Sällskapet har sitt säte i Stockholm.

§3

Sällskapets högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen
sällskapets beslutande organ. Styrelsen består av ordförande samt sex övriga
ledamöter. Ordförande väljs för en mandatperiod på ett år. Styrelsens övriga
ledamöter väljs för en mandatperiod på två år så att hälften väljs vid varje årsmöte.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.

§4

Medlem är den som betalar fastställd medlemsavgift och som verkar i föreningens
anda.

§5
§6

§7

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31december.
Ordinarie årsmöte skall avhållas under årets första kvartal. Skriftlig kallelse skall
vara varje medlem tillhanda senast fjorton dagar före mötets avhållande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
Mötes öppnande
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän
Styrelsen verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året
Medlemsavgifternas storlek
Framställningar från styrelsen
Motioner från medlemmarna
Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter
Val av två revisorer och en revisorsuppleant
Val av två representanter till valberedningen, jämte en suppleant
Övriga frågor
Avslutning

§8

Extra årsmöte skall sammankallas när styrelsen så beslutar eller när minst en
tredjedel av medlemmarna så önskar.

§9

Motioner till årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen före december månads
utgång.

§10

Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och avge berättelse till
årsmötet.

§11

Årsmötet beslutar om stadgeändring. Förslag till stadgeändring skall bifogas
kallelse till årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas med minst två tredjedelars
majoritet.

§ 12

Beslut om upplösning av sällskapet och förfogande över eventuella tillgångar skall
fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med minst två
tredjedelars majoritet, och med minst tre månaders intervall.

§13

Sällskapets medlemmar skall respektera och efterleva de lagar och regier som
gäller vid vistelse i och utnyttjande av naturen.
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