
 

 

 

 

STADGAR FÖR 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY 
 

ANTAGNA DEN 29 OKTOBER 1988 

 

REVIDERADE DEN 19 MAJ 2012 



§ 1 NAMN 

Föreningens namn är Scandinavian Geographic Society, (Skandinaviska 

Geografiska Sällskapet). 

 

§ 2 SYFTE 

Syftet med föreningen är att: 

 samla i Skandinavien och Finland bosatta personer med intresse för 

främmande länders natur och kultur 

 informera om och verka för ursprungsbefolkningars rätt till 

självbestämmande och integritet samt bevarande av deras kulturer 

 informera om och stödja åtgärder för att skydda flora och fauna 

 vara ett forum för personer som själva vill resa för att uppleva 

främmande länders natur och kultur 

 underlätta utbytet av erfarenheter från sådana resor 

 

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 

 

§ 3 VERKSAMHET 

Föreningen skall: 

 arrangera minst två veckoslutsträffar årligen för föreningens 

medlemmar 

 arrangera samkväm, informations- eller temakvällar på olika platser i 

Skandinavien för föreningens medlemmar 

 initiera gemensamma resor för medlemmar till intressanta resmål som 

inte redan finns representerade i det vanliga utbudet av resor  

 genom medlemsbladet "Briefing" och på andra sätt informera om 

föreningens aktiviteter, sprida information i enlighet med föreningens 

syfte, publicera reseskildringar skrivna av föreningens medlemmar 

samt underlätta för föreningens medlemmar att finna reskamrater. 

 stödja föreningar och organisationer med samma syfte 

 därutöver ägna sig åt verksamhet i enlighet med föreningens syfte 

 

§ 4 MEDLEMSSKAP 

Personer med intresse för främmande länders natur och kultur äger rätt att bli 

medlemmar. 

 

Föreningens medlemmar kan vara ordinarie eller hedersmedlemmar. 

Till hedersmedlem kan styrelsen välja person som genom verksamhet i 

enlighet med föreningens syfte eller genom annan insats i särskilt hög grad 

gagnat föreningen. 

 

§ 5 MEDLEMSAVGIFTER 

Årsavgiftens storlek bestäms varje år vid ordinarie årsmöte och avser 

nästkommande kalenderår. 

Den som går in som ny medlem efter den 1oktober betalar årsavgift, vilken 

inkluderar även påföljande kalenderår. 

Medlem som 30 april inte betalat avgift för innevarande år utesluts 

automatiskt ur föreningen. 

 

§ 6 STYRELSE 

Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av 

ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare, resemästare, 

redaktör för medlemsbladet, ansvarig för medlemsregister, webmaster samt 

ytterligare ordinarie styrelseledamöter. Antalet ledamöter bestäms av 

årsmötet för hela tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. En och samma 

person kan inneha flera poster i styrelsen. 

 

Styrelseledamöterna väljs vid ordinarie årsmöte med en mandattid på två år 

med undantag av ordförande som väljs av årsmöte med förordnande för 

kommande verksamhetsår. Val sker genom öppen omröstning eller med 

sluten omröstning om så begärs. 

 

Styrelsen sammanträder minst två gånger om året i anslutning till 

veckoslutsträffar och därutöver på ordförandens kallelse om anledning finns. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen plus en ledamot är 

närvarande. Styrelsen kan vid behov sammanträda per telefon, e-post eller på 

annat sätt. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst. 

 

§ 7 STYRELSEN ANSVARAR FÖR 

 att omsorgsfullt övervaka och ansvara för föreningens egendom och 

ekonomi 

 att förbereda ärenden som skall behandlas av föreningen 

 att anordna arrangemang och andra aktiviteter i enlighet med 

föreningens syfte 

 att delegera beslut för löpande verksamhet i nödvändig omfattning 

till enskild styrelsemedlem eller arbetsgrupp 

 att upprätta berättelse för det gångna verksamhetsåret samt 

överlämna denna jämte styrelsens protokoll och räkenskaper för 

detta år till revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte 

 



§ 8 SEKRETERAREN ANSVARAR FÖR 

 att skicka ut kallelser till föreningens och styrelsens sammanträden 

 att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden 

 att sköta föreningens skriftväxling  

 att uppgöra förslag till verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret 

 

§ 9 KASSÖREN ANSVARAR FÖR 

 att föra fullständiga räkenskaper över föreningens ekonomi och 

sammanföra dessa i bokslut för verksamhetsåret 

 att hantera medlemmarnas avgifter 

 att hantera och kvittera inflytande medel samt verkställa föreningens 

utbetalningar 

 att i av styrelsen bestämd bank och på sätt som styrelsen bestämmer, 

förvara föreningens värdehandlingar samt på bank- eller 

plusgirokonto insätta inflytande medel 

 att lämna in inkomstdeklaration 

  

§ 10 KLUBBMÄSTAREN ANSVARAR FÖR 

 att delta i och samordna arbetet i god tid före föreningens möten 

genom att ordna lämplig lokal, bestämma måltider, förbereda 

program samt i övrigt arbeta för ett bra arrangemang 

 

§ 11 RESEMÄSTAREN ANSVARAR FÖR 

 att i samarbete med etablerad researrangör utarbeta förslag till resor 

för föreningens medlemmar i enlighet med föreningens syfte 

 att efter styrelsens beslut sluta avtal om sådana resor 

 

§ 12 REDAKTÖREN FÖR MEDLEMSBLADET ANSVARAR FÖR 

 att sammanställa och sända ut föreningens medlemsblad i omfattning 

som beslutas av styrelsen 

 

§ 13 MEDLEMSANSVARIG ANSVARAR FÖR 

 att upprätthålla register över föreningens medlemmar och verka för 

att adressuppgifter är aktuella 

 

§ 14 WEBANSVARIG ANSVARAR FÖR 

 att hålla föreningens hemsida uppdaterad med aktuell information 

och uppgifter som främjar föreningens verksamhet 

§ 15 ARBETSGRUPPER 

Föreningens styrelse utser vid behov arbetsgrupper för att arbeta med 

särskilda uppgifter samt en särskild arbetsgrupp för att förbereda och 

genomföra kommande veckoslutsträffar. Vice ordförande är sammankallande 

i de fall ingen annan utses. 

 

§ 16 REVISORER 

Två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant utses av ordinarie årsmöte. 

Deras ansvar är att lämna in sin revisionsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret till årsmötet. I berättelsen skall ansvarsfrihet för styrelsen 

till- eller avstyrkas. 

 

§ 17 ORDINARIE ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte hålls årligen senast den 6 juni. Kallelse till årsmötet skall 

sändas ut senast 6 veckor före årsmötet. Samtliga närvarande medlemmar har 

rösträtt vid årsmötet. 

På årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

 styrelsens, kassörens och revisorernas berättelser för det gångna året 

 frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

 val av styrelse 

 val av två revisorer och en revisorssuppleant 

 val av valberedning 

 fastställande av medlemsavgifter enligt § 5 

 

§ 18 ÄNDRING AV STADGARNA 

Förslag till ändring i dessa stadgar jämte motivering skall senast en månad 

före ordinarie årsmöte vara skriftligt inlämnat till styrelsen för behandling 

vid årsmötet. 

 

§ 19 FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

Uppstår fråga om föreningens upplösning, skall skriftligt, motiverat förslag 

lämnas till styrelsen för att föreläggas föreningen vid ordinarie eller 

extrainkallat årsmöte. För bifall till förslaget fordras minst tre fjärdedelar av 

de avgivna rösterna.  

Tillgångar skall efter beslut av styrelsen användas till att främja ändamål 

förenligt med föreningens syfte. 


