
§ 6 reviderad vid x-a årsmöte 13 april 2016 
 
 

STADGAR 
för 

SÄLLSKAPET HORTIKULTURENS VÄNNER 
 

§ 1 Sällskapet har till uppgift att främja trädgårdsodlingens utveckling, att 
framkalla håg och intresse för trädgårdsskötsel med allt vad därtill hör, 
samt att bilda ett föreningsband mellan fackmän, amatörer och övriga 
vänner av hortikulturen. 

 
§ 2 Sällskapet består av hedersledamöter, korresponderande ledamöter, 

ständiga ledamöter och årsbetalande ledamöter. 
 
§ 3 Till hedersledamot äger styrelsen kalla person, som gjort sig känd för 

synnerlig verksamhet i Sällskapets syften. 
 Till korresponderande ledamot utses och kallas av styrelsen sådan person, 

som är bosatt på annan ort och kan anses villig främja Sällskapets ändamål, 
samt gjort sig känd för insikt och erfarenhet på trädgårdsodlingens område. 

 Övriga ledamöter inväljas vid Sällskapets ordinarie årsmöte. 
 
§ 4 Hedersledamot och korresponderande ledamot är befriad från årsavgift. 

Ständig ledamot erlägger en engångsavgift av 10 gånger årsavgiften. 
Övriga ledamöter betala en vid varje årsmöte bestämd årlig avgift. 

 
§ 5 Sällskapet utdelar, när så befinnes lämpligt, belöningar i form av medaljer 

till personer, som genom nit och verksamhet inom trädgårdsodlingens 
område anses hava gjort sig därav förtjänta. Sådana belöningar utdelas på 
Sällskapets högtidsdag eller i samband med någon utställning. 

 
§ 6 Sällskapet bör hålla ordinarie medlemsmöte varje månad – med undantag 

av månaderna juni, juli och augusti – varvid föredrag och diskussioner äga 
rum. 

 Information om föredrag och diskussionsämnen lämnas i medlemsbladet. 
Årsmöte hålles före mars månads utgång, varvid styrelse- och 
revisionsberättelse föredragas och fråga om ansvarsfrihet behandlas samt 
årsavgift för Sällskapets ledamöter bestämmes. Val av styrelse och övriga 
funktionärer förrättas vid detta möte. 

 Sällskapet firar i regel sin högtidsdag årligen omkring den 23 maj, som är 
Carl von Linnés födelsedag. 

 Sällskapet medverkar, då så kan anses lämpligt, i offentliga blomster- eller 
trädgårdsutställningar. 



 
§ 7 Sällskapets angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av sju 

ledamöter, varav en skall vara ordförande och vars röst vid lika röstetal är 
utslagsgivande. Av styrelsens övriga ledamöter böra tre vara yrkesmän och 
tre amatörer. Dessutom utses tvenne suppleanter av vilka en bör vara 
yrkesman och en amatör. 

 
§ 8 Val av styrelse sker sålunda. Först väljes ordförande, därefter övriga 

ledamöter och suppleanter. Ordförande väljes för två år. Styrelsens övriga 
ledamöter väljas också för två år, men avgå till halva antalet varje år. 

 Därefter sker val av två revisorer samt en suppleant till dessa. 
 Alla val kunna förrättas med acklamation såvida ingen vid valet de tagande 

begär sluten votering. 
 Vid årsmöte har alla närvarande betalande medlemmar och 

hedersledamöter rösträtt med en röst vardera. Röstning med fullmakt kan 
också godkännas av årsmötet. 

 När styrelsen på detta sätt valts, utser denna inom sig själv sekreterare och 
övriga funktionärer. 

 
§ 9 Minst fem av styrelsens ledamöter skola vid styrelsesammanträde vara 

närvarande, för att styrelsen må utan Sällskapets hörande äga fatta viktiga 
beslut. 

 
§ 10 Kallelse utfärdas till alla styrelseledamöter 
 
§ 11 Sekreteraren protokollför vid styrelsemöten, sköter brevväxlingen samt 

upprättas årsberättelsen 
 
§ 12 Kassaförvaltaren uppbär årsavgiften, handhaver matrikeln, för räkning över 

inkomster och utgifter samt förvaltar Sällskapets tillgångar på sätt styrelsen 
föreskriver och i enlighet med bestämmelserna i § 4. 

 
§ 13 Frågor, vilka berör Sällskapets fonder, skall behandlas på två efter varandra 

följande styrelsemöten innan avgörande beslut fattas. 
 
§ 14 Ändring av Sällskapets stadgar ska godkännas av två på varandra följande 

årsmöten. För ändringar krävs att förslagen biträds av minst 75% av de 
närvarandes röstetal. 

 
§ 15 Sällskapet kan icke upplösas med mindre än att 4/5 av Sällskapets samtliga 

ledamöter genom sluten omröstning så bestämt. 
 



§ 16 I händelse av Sällskapets upplösning skall samtidigt beslutas om 
användningen av Sällskapets tillgångar. Som huvudvillkor sättes, att de 
skola bliva till fromma för hortikulturen i Göteborgs stad med omnejd.	


