Stadgar för Svensk Lichenologisk Förening (SLF)
tagna 26/9 1992, justerade 16/8 2008
Föreningens syfte
§1
Föreningens syfte är att samla och främja de lichenologiska intressena i
Sverige.
Verksamhet

§2
Föreningens verksamhet skall främst vara inriktad på:
a – exkursioner, kurser och andra möten i Sverige.
b – att bidra med lichenologisk kunskap, bl. a. för att skydda hotade lavar och
lavmiljöer.
Medlemmar
§3
Föreningen är öppen för alla som är intresserade.
§4
Föreningens ärenden handläggs av styrelsen, som består av ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassör.
§5
Styrelsens uppgift är att:
a – ansvara för anordnande av exkursioner, kurser och andra möten.
b – förvalta föreningens ekonomi och vårda dess tillhörigheter.
c – besluta i ärenden där inte föreningsmötets beslut krävs.
§6
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två
styrelsemedlemmar hos ordförande begärt detta. Styrelsen är beslutsmässig
om minst tre ledamöter är närvarande. Ärenden inom styrelsen avgörs genom
öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§7
Val av styrelse, revisor, revisorsuppleant och valberedning sker i samband
med föreningsmötet varje år. Omval av styrelseledamot kan ske. Vid
styrelseval och i andra beslut är endast de vid mötet närvarande
medlemmarna röstberättigade. Vid föreningsmötet föredras
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt beslutas om
ansvarsfrihet för styrelsen det gångna årets förvaltning. Även årsavgiftens
storlek beslutas av föreningsmötet. Extra föreningsmöte kan utlysas om
styrelsen anser det befogat och revisor kräver det. Kallelse utfärdas minst två
månader i förväg.
§8
Viktigare ärenden skall före föreningsmöte anmälas hos styrelsen. En fråga
skall bordläggas om minst en tiondel av de närvarande
föreningsmedlemmarna så kräver. Dock får inte samma ärende bordläggas
mer än en gång.
§9
Föreningsmötets beslutas med acklamation. Om någon medlem begär sluten
omröstning skall sådan genomföras.
Stadgeändring
§ 10
Förslag till ändring av stadgarna skall minst tre månader före föreningsmöte
inlämnas skriftligt till styrelsen, som skall behandla förslaget till närmaste
följande föreningsmöte. Stadgeändring kan ske efter beslut med minst 2/3
majoritet vid ordinarie föreningsmöte.
§ 11
Upplösning av SLF kan ske efter beslut med minst 3/4 majoritet vid två på
varandra följande ordinarie föreningsmöten. Dessa skall även besluta om
disposition av föreningens tillgångar.

