Stadgar för GÖTEBORGS GEOLOGISKA FÖRENING
Föreningen är ideell
Dessa stadgar är antagna vid föreningsmöte 2 februari 1981, reviderade vid
föreningsmöte och årsmöte 13 januari resp. februari 1992, vid årsmöte och
medlemsmöte 1 februari resp. mars 1999, vid årsmöte och medlemsmöte 6
mars respektive 3 april 2000, vid årsmöte och medlemsmöte 5 mars resp. 2 april 2001 och
vid årsmöte och medlemsmöte 2 mars resp. 4 maj 2009.
§1 Ändamål
Göteborgs Geologiska Förening har för ändamål att samla geologiintresserade
till trivsamma träffar, diskussioner m.m.
§2a Medlemskap
Varje geologiintresserad person kan efter avtal på föreningsmöte bli medlem.
Därefter erläggs medlemsavgiften. Årsavgiften bestäms på årsmöte.
Styrelsen äger att besluta om vilande medlemskap.
§2b Uteslutning
Medlem som uppsåtligen skadar föreningen eller grovt åsidosätter innebörden i
stadgarna eller uppträder så att föreningens anseende bringas i fara kan av
styrelsen fråntagas sitt medlemskap. Frågan om uteslutning får dock ej upptagas
till avgörande förrän medlemmen muntligen eller skriftligen beretts tillfälle att
inom viss tid yttra sig i ärendet.
§3a Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av en ordförande,
vice ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare och två ledamöter. Styrelseledamöter
väljs för två år, växelvis med halva antalet årligen.
§3b Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att tillvarataga medlemmarnas intressen och ordna regelbundna
träffar och geologiska utflykter. Av särskild vikt är det att styrelsen stöder
ungdomsverksamheten.
§3c Sammanträden
Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det påkallat eller då minst tre ledamöter
begär det. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
§4 Revision
Antalet revisorer skall vara två. Revisorerna väljs för ett år.
§5 Rösträtt
Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Alla val skall ske öppet
om inte sluten omröstning begärts. Vid öppen omröstning och lika röstetal har ordföranden
utslagsröst, dock ej vid personval, där lotten skall avgöra liksom vid sluten omröstning.
§6 Årsmöte
Årsmötet i Göteborgs Geologiska Förening hålles varje år före mars månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall ske minst 14 dagar i förväg. Annons i senast numret av
"Bumlingen" gäller också som kallelse. Skrivelser och motioner till årsmötet skall
vara inlämnade till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning
Val av två justerare
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Styrelsens årsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter. Val av revisorer
Val av medlemmar i valberedningen
Fastställande av kommande års medlemsavgift
Övriga frågor

§7 Stadgefrågor
För ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två olika medlemsmöten varav ett
är ett årsmöte.
§8 Upplösning av föreningen
För beslut om föreningens upplösning fordras två tredjedels majoritet av närvarande
medlemmar vid två på varandra följande möten, av vilket det ena är ett årsmöte. Vid
beslut om föreningens upplösande skall även fastställas hur föreningens tillgångar
skall disponeras.

