Stadgar för Uppsala TrädgårdsSällskap
Uppsala TrädgårdsSällskap bildades den 7 oktober 1862. Sedan den 1 januari 1999 är sällskapet
anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård.
§ 1 Ändamål
Sällskapets ändamål är att genom olika aktiviteter sprida kunskap och stimulera intresset för trädgård.
Människors mentala och fysiska hälsa påverkas positivt av trädgård och natur och genom aktiviteter
som föredrag, diskussioner, studiebesök, planterings- och odlingsdemonstrationer vill vi sprida
trädgårdsglädje och kunskap till så många som möjligt.
§ 2 Medlemskap
Medlem i sällskapet är den som erlagt fastställd avgift.
§ 3 Styrelse
Styrelsen utses av årsmötet och består av ordförande, fem ledamöter samt två suppleanter.
Mandattiden är två år. Ordförande, två ledamöter samt en suppleant väljes det ena året. Övriga
ledamöter samt en suppleant väljes det andra. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare,
skattmästare och övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av
ordförande eller om två ledmöter påkallar det.
§ 4 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
§ 5 Räkenskapsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall senast den 15 februari
överlämnas till revisorerna för granskning tillsammans med verksamhetsberättelsen omfattande samma
period.
§ 6 Revision
Årsmötet utser årligen två revisorer och en suppleant till dessa. Mandattiden är för de ordinarie
revisorerna två år med växelvis val samt ett år för suppleanten.
§ 7 Valberedning
Höstmötet utser årligen en valberedning bestående av tre personer varav en utses till sammankallande.
§ 8 Firmateckning
Sällskapets firma tecknas av ordförande och skattmästare var för sig.
§ 9 Allmänna möten
Sällskapet håller årligen två allmänna möten. Ett årsmöte, som skall hållas före mars månads utgång,
samt ett höstmöte under november månad.
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§ 10 Årsmöte
Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda via brev eller e-post senast 14 dagar för
årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Val av ordförande att leda förhandlingarna
Val av sekreterare för mötet
Val av protokollsjusterare och tillika rösträknare
Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Skattmästarens och revisorernas berättelser
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
Fastställande av budget för innevarande år
Fastställande av årsavgift för närmast följande år
Stadgeenliga val enligt §§ 3 och 6
Av styrelsen väckta förslag
Motioner

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller när minst 33 % av medlemmarna påkallar
detta. Kallelse till extra årsmöte skall ske på det sätt som gäller för ordinarie årsmöte. I kallelsen skall
angivas de ärenden som skall behandlas.
§ 12 Höstmöte
Kallelse till höstmöte skall vara medlemmarna tillhanda via brev eller e-post senast 14 dagar före
mötet.
Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas:
1
2
3
4
5
6

Val av ordförande att leda förhandlingarna
Val av sekreterare för mötet
Val av protokollsjusterare och tillika rösträknare
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Val av valberedning enligt § 7
Av styrelsen väckta förslag

§ 13 Stadgeändring och upplösning
För ändring av stadgarna eller upplösning av sällskapet fordras beslut av två allmänna möten av vilka
ett skall vara ordinarie årsmöte. Besluten skall i båda fallen biträdas av minst två tredjedelar av
närvarande, röstberättigade medlemmar.
Vid upplösning av sällskapet skall eventuella tillgångar användas till något, för trädgårdsodlingens
främjande, lämpligt ändamål i Uppsala eller Uppland.
Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte och höstmöte 2004-03-07 respektive 2004-11-14.
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