Stadgar för föreningen Linnés Vänner
§1
Mål
Linnes Vänners mål är
att stödja och utveckla verksamheten vid Uppsala linneanska trädgårdar (Botaniska
Trädgården med Barockträdgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby) samt Linnés
Sävja,
att väcka och utveckla intresset och förståelsen för trädgårdarnas betydelse såväl
naturvetenskapligt, kulturhistoriskt som hortikulturellt,
att stimulera och stödja odlandet och det botaniska kunnandet, att bevara de linneanska
trädgårdarna i deras ursprungliga skick.
§2
Medlemskap
Medlem i föreningen är den som betalar fastställd avgift.
§3
Kallelse till årsmöte
Årsmöte skall äga rum senast 03-01. Kallelse utfärdas minst 14 dagar i förväg.
§4
Årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.
Upprop och anteckning av närvarande
2.
Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
3.
Val av sekreterare
4.
Val av protokolljusterare
5.
Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning
6.
Styrelsens årsberättelse
7.
Revisorernas berättelse
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.
Fastställande av årsavgiften
10.
Stadgeenliga val
11.
Av styrelsen väckta förslag
12.
Av enskilda medlemmar väckta förslag
§5
Föreningsmöte
Föreningsmöte sker på kallelse av styrelsen eller då minst fem medlemmar skriftligt så
kräver i framställning till ordföranden.
§6
Kallelse till föreningsmöte
Skriftlig kallelse till föreningsmöte skall ske minst åtta dagar före mötet. I kallelsen skall
anges de ärenden som skall behandlas.
§7
Omröstning
Vid årsmöte och övriga möten sker omröstning öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar
om någon så begär. Vid öppen omröstning beslutas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Vid val med slutna sedlar beslutas genom relativ majoritet. Vid
lika röstetal avgör lotten.
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§8
Styrelsen
Styrelsen består av ordförande samt sju ledamöter. Ordförande utses årligen av årsmötet.
övriga ledamöter utses för en tid av två år. Årsmötet utser årligen tre av
styrelseledamöterna. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare
och övriga funktionärer. Om styrelsen finner det lämpligt, kan den inom sig utse ett
arbetsutskott med ansvar inför styrelsen. Företrädare för trädgårdarna kan adjungeras till
styrelsens sammanträden.
§9
Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av ordföranden och skattmästaren var för sig, eller på så sätt som
styrelsen bestämmer.
§ 10
Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 11
Revisorer
Årsmötet utser två revisorer och en revisorssuppleant.
§ 12
Valberedning
Årsmötet utser en valberedning som har till uppgift att förbereda val av ordförande,
styrelseledamöter och revisorer. Den består av tre ledamöter, varav en utses till
sammankallande. Valberedningen väljs för ett år.
§ 13
Räkenskapsåret
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
§ 14
Protokoll
Vid möte liksom vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.
§ 15
Stadgeändring och upplösning av föreningen
För ändring av stadgarna fordras beslut av två möten, därav ett årsmöte. För upplösning av
föreningen fordras beslut av två årsmöten. Besluten skall biträdas av minst två tredjedelar av
närvarande, röstberättigade medlemmar. Vid upplösning av föreningen överförs ev
tillgångar till Linnénämnden.
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