STADGAR FÖR SVENSKA LINNÉSÄLLSKAPET
Antagna 15/9 1917 med ändringar av 25/5 1919, 22/5 1921, 8/5 1967, 24/5 1970, 22/11
1990, 24/11 2009, 25/11 2015 samt 10/10 2020.
§ 1 Ändamål
Svenska Linnésällskapet – i det följande benämnt Sällskapet – har till ändamål att
sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk, att vårda den
linneanska traditionen samt att i dess anda värna om och väcka intresse för svensk
natur och vetenskaplig kultur.
§ 2 Arbetssätt
Sällskapet skall verka för detta ändamål genom att:
utge en årsskrift, vilken dels skall belysa Linnés och hans lärjungars liv och
verksamhet, dels innehålla redogörelser för Sällskapets verksamhet.
anordna föredrag och studiebesök med anknytning till Sällskapets ändamål;
bevara, vårda och visa sådana föremål, som kan anses ha tillhört Linné eller hans
hem eller som kan belysa Linnés liv och verksamhet. Dessa föremål skall vara
sammanförda i Linnés bostadshus i Uppsala, vilket har upplåtits till Sällskapet av
staten, och som utgör Linnémuseet.
vårda Sällskapets arkiv och bibliotek;
verka för att övriga Linnéminnen i landet bevaras på ett värdigt sätt.
Verksamheten skall bedrivas inom den ram som Sällskapets tillgångar medger.
§ 3 Medlemskap
Personer, föreningar och institutioner, svenska såväl som utländska, kan bli
medlemmar i Sällskapet. Styrelsen äger rätt att till hedersmedlem kalla person, som på
ett synnerligen framstående sätt visat intresse för Sällskapet och främjat dess
ändamål.
§ 4 Medlemsavgifter
Årsavgiften utgörs av det belopp som Sällskapets årsmöte beslutar. Medlemskap
berättigar till fritt inträde till Linnémuseet mot uppvisande av medlemskort, samt till
erhållande av årsskriften. Familjemedlem erlägger halv årsavgift, som berättigar till
alla medlemsförmåner förutom erhållande av årsskrift. Medlem, som på en gång
inbetalar ett belopp, som är tjugo gånger högre än årsavgiften, blir ständig medlem.
Medlem, som på en gång inbetalar ett belopp som är minst ett hundra gånger
årsavgiften, blir stödjande medlem.
Resterar årligen betalande medlem, trots påminnelse, anses denne ha lämnat
Sällskapet. Avgifter, som inbetalats av ständiga medlemmar avsätts till en fond,
benämnd Sällskapets fasta fond. De årligen betalande medlemmarnas avgifter, liksom
avkastningen från den fasta fonden, får av styrelsen användas för Sällskapets
utgifter. Den fasta fondens kapital får däremot inte utan Sällskapets beslut utnyttjas.
Avgifter från stödjande medlemmar, liksom donerade medel, för vilka ej särskilda

villkor satts, tillföres Sällskapets Linnéfond. Donerade medel, för vilka särskilda villkor
satts, tillföres en särskild, vid varje tillfälle upprättad fond, som förvaltas i enlighet
med donationsvillkoren.
§ 5 Styrelse
Sällskapet leds av en styrelse, vilken ansvarar för att verksamheten drivs på ett
korrekt sätt och med en ansvarsfull ekonomisk förvaltning. Det åvilar styrelsen att
protokoll förs, att kallelser till årsmöte och höstsammankomst utgår enligt
stadgarnas föreskrifter, att årsberättelsen före första kvartalets utgång tillställs
revisorerna, att medlemsförteckning föres och att handlingar arkiveras på ett korrekt
sätt.
Sällskapets årsmöte utser sju till nio ledamöter. I styrelsen ingår dessutom den av
styrelsen utsedda museiprefekten samt den bland Uppsala universitets professorer
inom biologiska eller medicinska ämnesgruppen, vilken härtill utses av universitetets
rektor.
Ordföranden och vice ordförande väljs direkt av årsmötet, i övrigt konstituerar
styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
Ordföranden bestämmer tid för extra sammanträden. Vid förfall för både
ordförande och vice ordförande utses bland de närvarande en ordförande vid
sammanträdet. Ordföranden leder Sällskapets och styrelsens sammankomster samt
representerar Sällskapet utåt.
Sekreteraren åligger att utfärda kallelser till Sällskapets och styrelsens
sammankomster, att vid sammankomsterna föra protokoll, att i samverkan med
ordföranden sköta Sällskapets och styrelsens skriftväxling och upprätta
verksamhetsberättelse, samt att arkivera Sällskapets handlingar.
Skattmästaren åligger att uppbära medlemsavgifterna, att under styrelsens
överinseende förvalta Sällskapets penningmedel och värdepapper, att verkställa
beslutade utbetalningar, att till revisorerna årligen före första kvartalets utgång
avlämna Sällskapets räkenskaper för det förflutna året, samt att föra förteckningen
över Sällskapets medlemmar.
Museiprefekten åligger att ansvara för översynen av Sällskapets i Linnémuseet
deponerade föremål.
Redaktören, till vilken kan väljas person inom eller utom styrelsen, åligger att utge
Sällskapets årsskrift.
Sällskapets styrelse äger rätt att utse utskott för sin verksamhet.
§ 6 Firmateckning
Sällskapets firma tecknas av styrelsen och/eller av den som styrelsen för ändamålet
utser.

§ 7 Räkenskapsår

Sällskapets räkenskapsår följer kalenderår.
§ 8 Arvoden och ersättning
Beslut om eventuella arvoden till styrelseledamöter sker vid årsmötet.
Styrelseledamöter äger rätt till ersättning, enligt statens normer, för resekostnader
och andra utlägg förbundna med uppdragens fullgörande.
§ 9 Revisor
Revision av styrelsens ekonomiska förvaltning sker av auktoriserad revisor, vilken
väljs för ett år vid ordinarie årsmöte. Därjämte väljs för ett år bland Sällskapets
medlemmar en revisor med uppdrag att även granska föreningsformalia.
§ 10 Valberedning
Vid ordinarie årsmöte sker val av tre ledamöter till valberedningen, varav en
sammankallande. Valberedningen, vars ledamöter väljs för en tid av ett år, åligger att
förbereda förslag till val av styrelse och revisor, förslag till mötesordförande vid
ordinarie årsmöte samt förslag till eventuella arvoden till styrelsens ledamöter.
§ 11 Sammankomster
Sällskapet kallas årligen till två ordinarie medlemsmöten, ett på våren och ett på
hösten. Vårsammankomsten, som är Sällskapets årsmöte, äger om möjligt rum i
anslutning till Linnés födelsedag den 23 maj och allra senast före maj månads utgång.
Vid årsmötesförhandlingarna skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.
3. Fastställande av föredragningslistan.
4. Fråga om kallelse utgått i enlighet med stadgarnas föreskrifter.
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande och vice ordförande för en tid av ett år.
9. Val av övriga ledamöter för en tid av tre år.
10. Val av sammankallande samt två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
11. Val av auktoriserad revisor jämte ordinarie föreningsrevisor för ett år.
12. Val av två revisorssuppleanter för ett år.
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
14. Övriga frågor
15. Årsmötets avslutande.
Vid årsmöte och höstsammankomst bör dessutom förekomma föredrag,
förevisningar eller studiebesök i anslutning till förhandlingarna.

På ordinarie sammankomst kan förslag från medlem tas upp till behandling.
Sådan fråga skall skriftligen ha ingivits till styrelsen senast 31 mars för att kunna
behandlas vid årsmötet, respektive senast 15 september för att kunna behandlas vid
höstsammankomsten.
Kallelse till Sällskapets sammankomster skall sändas med post eller epost och vara
avsänd senast en månad före sammankomsten.
Vid Sällskapets sammankomster sker omröstning med slutna sedlar endast då
någon medlem så yrkar. Vid lika röstetal avgör lotten. Endast personligen
närvarande medlemmar äger rösträtt vid årsmöte, höstsammankomst och extra
sammankomst. Röstning via fullmakt är icke tillåten annat än för juridiska personer.
Till extra sammankomst kallas då ordföranden eller styrelsen så prövar skäligt, eller
då minst tjugofem medlemmar skriftligen så har begärt hos styrelsen. Det ärende
man vill behandla skall därvid anmälas.
§ 12 Stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar skall väckas av styrelsen eller vara skriftligen
inlämnade till styrelsen senast 31 mars eller 15 september för att kunna behandlas vid
därefter följande årsmöte respektive höstsammankomst. Förslaget, jämte styrelsens
utlåtande över detsamma, skall utsändas tillsammans med övriga möteshandlingar.
Beslut om ändringar av stadgarna skall för att vinna giltighet antas vid två på
varandra följande ordinarie sammankomster och då biträdas av minst tre fjärdedelar
av de närvarande medlemmarna. Samma röstetal gäller rörande beslut om
användning av den fasta fondens kapitalbehållning (se § 4).
§ 13 Sällskapets upplösning
Sällskapets upplösning sker efter beslut vid två ordinarie, på varandra följande,
sammankomster. Båda gångerna måste förslaget biträdas av minst tre fjärdedelar av
de närvarande medlemmarna för att vinna giltighet. I händelse av Sällskapets
upplösning skall, sedan alla Sällskapets skulder betalats, dess samlingar och övriga
tillgångar överlämnas till någon offentlig institution, som kan garantera att de
används i enlighet med ändamålsparagrafens lydelse.

