STADGAR för SÄLLSKAPET TRÄDGÅRDSAMATÖRERNA (STA)
enligt beslut vid årsmöte i Jönköping 2018
§1
Föreningens namn är Sällskapet Trädgårdsamatörerna, vilket i förkortad form
skrivs STA.
§2
Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) har till syfte att:
• Stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte mellan personer som är
intresserade av prydnadsträdgården, främst inom Norden.
• Stimulera intresse för odling av prydnadsväxter, gärna ovanliga och tidigare ej
odlade arter och sorter
• öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung, odlingsvärde
samt förökning och odlingsmetoder
• inspirera till mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar.
SÄLLSKAPETS
ORGANISATION OCH
BESLUTSORDNING
§3
Vad som i dessa stadgar sägs om kretsar ska gälla såväl lokala kretsar som
specialgrupper på lika villkor, om ej annat anges.
§4
STA är en ideell förening utan ekonomiska ändamål. För dess skulder svarar
endast dess tillgångar.
§5
STA bedriver på sätt, som nedan stadgas, sin verksamhet genom
a) ombudsförsamlingen, som är dess högsta beslutande organ
b) riksstyrelsen, som är dess verkställande organ
c) kretsarna, som utövar sällskapets verksamhet lokalt
d) specialgrupper, som fördjupar sig inom valt intresseområde samt genom
e) att centralt utge tidningen Trädgårdsamatören (TA) och eventuellt ytterligare
publikationer.
f) central distribution av fröer som samlas in genom medlemmarnas försorg
g) att hålla sällskapets webbsida uppdaterad som en källa till information för
medlemmar och intresserade såväl som ett forum för debatt och diskussion
h) anordnande av resor med tema inom sällskapets syfte
i) andra aktiviteter som främjar medlemmarnas trevnad och förkovran samt
sprider kännedom om sällskapets syfte och verksamhet.
KRETSAR

§6
Antalet kretsar och deras lokalisering samt specialgrupper fastställs av årsmötet.
Ansökan om bildande av ny krets eller specialgrupp skall inlämnas till
riksstyrelsen senast 16 veckor före årsmötet. Före avgörandet skall riksstyrelsen

ha inhämtat yttrande från samtliga kretsar och specialgrupper.
Utträde skall inlämnas till riksstyrelsen senast 12 veckor före årsmötet.
§7
Kretsarna och specialgrupperna skall arbeta inom ramen för STA:s syfte.
För varje krets och specialgrupp gäller "Normalstadgar för Sällskapet
Trädgårdsamatörernas kretsar" som fastställs av ombudsförsamlingen. Eventuellt
kan tillägg eller ändringar göras, som i så fall ska godkännas av
ombudsförsamlingen.
MEDLEMSKAP
§8
Sällskapet är öppet för varje person, förening, bibliotek, institution
eller annan sammanslutning, som önskar ingå som medlem.
§9
Medlemskap i STA upphör
a) om medlem hos styrelsen begär sitt utträde
b) om medlem, trots påminnelse, inte erlagt sin medlemsavgift
c) om medlemsförsamlingen beslutar om medlems uteslutning
§ 10
Medlem får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att medlemmen
försummat att betala stadgad avgift till sällskapet trots påminnelse, motarbetat
sällskapets verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat sällskapets
intressen. Beslut om uteslutning av disciplinära skäl fattas av
ombudsförsamlingen efter beredning och förslag av riksstyrelsen. Fråga om
uteslutning av disciplinära skäl får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle
att yttra sig inom viss, av styrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar.
HEDERSMEDLEM
§ 11
Medlem, som genom utomordentliga, mångåriga insatser i sällskapets tjänst på
riksnivå, visat sig förtjänt därav, kan på ombudsmötet väljas till hedersmedlem.
MEDLEMSAVGIFT
§ 12
Medlemsavgift erlägges vid inträde i föreningen. Erlagd avgift gäller påföljande
12-månadersperiod och inkluderar även medlemskap för familjemedlemmar
boende på samma adress. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
OMBUDSFÖRSAMLING
§ 13
Ombudsförsamlingen håller varje år årsmöte mellan den 15 oktober och den
15 november på tid och plats som ombudsförsamlingen väljer. Då skäl föreligger
kan riksstyrelsen eller om minst hälften av kretsarna så begär sammankalla
ombudsförsamlingen till extra årsmöte. Det åligger riksstyrelsen att sammankalla
till till extra årsmöte inom 3 månader.
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§ 14
Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara kretsarna, ombuden, valberedningen
tillhanda minst 6 veckor före mötesdagen. Dagordning och övriga handlingar
skall vara kretsarna, ombuden, riksstyrelsens ledamöter och revisorer tillhanda
minst 4 veckor före mötesdagen.
§ 15
I dagordningen anges de ärenden som skall behandlas vid årsmötet. Till
dagordningen för årsmötet bifogas revisionsberättelse, riksstyrelsens
årsredovisning och verksamhetsberättelse undertecknad av samtliga
styrelseledamöter, valberedningens förslag samt insända motioner jämte
riksstyrelsens yttrande om dessa. Tillkommer ärenden efter det att dagordningen
skickats ut får beslut fattas om samtliga ombud som är närvarande på årsmötet är
eniga om att ärendet kan tas upp till behandling.
§ 16
Ombudsförsamlingen består av ombud som utses av kretsarna och
specialgrupperna. Varje krets och specialgrupp har rätt att sända ett ordinarie
ombud och en ersättare till ombudsförsamlingen. I stället för att utse eget ombud
kan krets ställa ut fullmakt för närvarande ombud från annan krets eller på någon
av riksstyrelsens ledamöter. Ingen, vare sig ombud eller ledamot får representera
mer än en krets utöver den egna.
Varje krets eller specialgrupp äger två röster i ombudsförsamlingen för
medlemstal upp till 100 betalande medlemmar samt ytterligare en röst i
ombudsförsamlingen för varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar.
Rösträtten utövas av kretsens eller specialgruppens ombud eller den som har
fullmakt från kretsen eller specialgruppen. Vid förfall för ordinarie ombud går
ersättare in och tjänstgör som ombud. Ej tjänstgörande ersättare har yttranderätt
men inte beslutsrätt. Ledamot av riksstyrelsen, som inte är ombud från någon
krets, har yttranderätt men inte beslutsrätt. Samma rätt tillkommer sällskapets
revisorer.
Representanter från TA och hemsida bör deltaga i mötet. Även representant från
arbetsgrupp eller funktionär bör normalt deltaga då någon fråga som berör deras
specialkompetens skall behandlas på mötet. Sådana representanter har
yttranderätt men ingen beslutsrätt i frågor som berör deras kompetens.
Enskild medlem äger rätt att närvara vid ombudsförsamlingens årsmöte som
observatör utan rösträtt och på egen bekostnad. Medlemmen äger diskussionsrätt
enbart avseende av medlemmen inlämnad motion till det aktuella mötet.
ÅRSMÖTE

§ 17
Varje krets, specialgrupp eller enskild medlem har rätt att att avge skriftlig motion
till årsmötet. Sådan motion tillsänds riksstyrelsen senast den 1 maj varpå
riksstyrelsen avger yttrande, som tillsammans med kopia av motionen skall
medfölja kallelse till årsmötet.
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§ 18
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängden
2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det
gångna verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
9. Val av ordförande och ledamöter för en tid av 2 år, jämna årtal.
Val av två ledamöter för en tid av två år, udda årtal.
10. Val av två styrelseersättare för en tid av 1 år
11. Val av två revisorer och två revisorsersättare för en tid av 1 år.
12. Val av valberedning. Valberedningen består av 4 personer varav 2 personer på
2 år. Som sammankallande för valberedningen väljs en av de som sitter på 2 år.
13. Beslut om omedelbar justering av punkterna 9-12
14. Framläggande av innevarande års verksamhetsplan.
15. Fastställande av eventuell ersättning inklusive rese- och traktamentsersättning
till riksstyrelseledamöter, ombudsförsamling och övriga funktionärer
16. Fastställande av medlemsavgiftens storlek
17. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
18. Behandling av inkomna motioner
19. Övriga ärenden
BESLUT
OMRÖSTNING
§ 19
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Omröstning sker öppet men vid personval skall det ske med slutna sedlar om
något ombud så begär. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta
antalet röster. Beträffande rösträkning se § 16. Vid lika röstetal i fråga som ej
avgjorts med sluten omröstning gäller det förslag som biträds av mötets
ordförande om omröstningen inte avser val. Vid sluten omröstning vid val med lika
röstetal skall frågan avgöras genom lottning. Beslut bekräftas med klubbslag.
§ 20
Justerade kopior av mötesprotokollet tillsändes samtliga kretsar, specialgrupper
och ombud senast 30 dagar efter mötet.
VERKSAMHETS
OCH RÄKENSKAPSÅR
§ 21
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 juli - 30 juni. Riksstyrelsens
arbetssår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.
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VALBEREDNING
§ 22
Valberedningen nominerar bland STA:s medlemmar kandidater till de poster som
ska väljas vid årsmötesförhandlingarna. Valberedningen nominerar bland STA:s
medlemmar kandidater till att leda ombudsmötet. Under beredningsarbetet bör
såväl geografisk spridning och kretsstorlek som jämn fördelning mellan könen
eftersträvas. Kretsar och enskilda medlemmar äger rätt att skriftligen senast den 1
maj sända valberedningen förslag på kandidater. Valberedningens förslag till
valbara kandidater överlämnas till styrelsen senas den 20 augusti för att biläggas
kallelse till årsmötet.
RIKSSTYRELSEN
§ 23
STA:s löpande angelägenheter handhas av riksstyrelsen. Den skall verka för
sällskapets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• verkställa de beslut ombudsförsamlingen fattar
• se till att sällskapets bindande regler iakttas
• planera, leda och fördela arbetet inom sällskapet
• ansvara för vård och förtecknande av föreningens arkiv
• ansvara för och förvalta sällskapets medel
• ansvara för att funktionärer och arbetsgrupper som utses vid ombudsmötet eller
av riksstyrelsen erhåller de resurser som krävs för att utföra sitt uppdrag.
• ansvara för att utfärdade strategier och riktlinjer som fastställts av föreningen
följs
• årligen före den 15 september avge redovisning över sällskapets verksamhet
under det gångna verksamhetsåret
• bereda de ärenden som skall behandlas av ombudsförsamlingen
• göra upp dagordningen för ombudsmötet.
§ 24
Vid sammanträdet skall protokoll upprättas. Protokoll från styrelsesammanträden
justeras av mötesordföranden.
§ 25
I alla frågor som berör någon krets eller specialgrupp skall riksstyrelsen före
avgörandet bereda kretsen eller specialgruppens styrelse tillfälle att yttra sig.
§ 26
Riksstyrelsen består av ordföranden, som är sällskapets officielle representant,
samt kassör, sekreterare, högst två övriga ledamöter och två ersättare. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande som träder i ordförandens om denne får förhinder,
samt kassör och sekreterare. Avgår vald styrelseledamot före mandatperiodens
utgång inträder den ersättare som enligt styrelsen är bäst lämpad för uppdraget.
Ersättaren övertar då den avgående ledamotens uppdrag och rösträtt för tiden
t.o.m. nästföljande årsmöte.
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§ 27
Sällskapets firma tecknas av riksstyrelsen, eller om denna så bestämmer av en
eller flera styrelseledamöter var för sig.
ARBETSSÄTT
INOM STYRELSEN
§ 28
Riksstyrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet
styrelseledamöter så bestämmer. Samtliga ersättare kallas till styrelsemötet. De
har diskussionsrätt men inte rösträtt. Frånvarande ordinarie styrelseledamot
ersätts under mötet med ersättare enligt den mellan ersättarna bestämda
turordningen. Kallelse jämte dagordning översändes minst en vecka före mötet.
§ 29
Riksstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet
och minst 3 av dem är närvarande och ense om beslutet. Såsom riksstyrelsens
beslut gäller den mening som erhåller högsta antalet röster. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst. Ej tjänstgörande ersättare och sakkunnig har rätt att i
protokollet få antecknat mot beslutet avvikande mening.
REVISION

§ 30
Riksstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna sällskapets räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar som revisorerna
önskar ta del av när de så begär. När det gäller revision av förvaltningen för det
senaste räkenskapsåret senast den 15 september. Revisorerna skall granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till
styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet.

STADGEFRÅGOR
§ 31
Förslag till ändring av dessa stadgar framlägges av eller ingives till riksstyrelsen.
Före slutgiltig behandling skall, genom riksstyrelsens försorg, samtliga kretsar och
specialgrupper ha beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Beslut om
stadgeändring fattas av ombudsförsamlingen. För sådant beslut erfordras att
detsamma biträdes av minst två tredjedelar av vid mötet representerade röster
och att beslutet fattas på två av varandra följande möten varav minst ett årsmöte.
UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET
§ 32
Upplösning av sällskapet kan endast ske om beslut därom fattas vid två på
varandra följande ombudsmöten med minst sex månaders mellanrum varav det
ena skall vara sällskapets ordinarie årsmöte.
I kallelse till dessa två möten skall upplösning av sällskapet finnas med på
dagordningen, liksom plan för upplösningen. För att beslut om upplösning av
sällskapet, utifrån denna plan skall kunna fattas, erfordras att minst 3 fjärdedelar
av vid mötet representerade röster biträder beslutet.
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Efter beslut om upplösning av sällskapet skall samtliga kretsar utan dröjsmål
informeras. Vid upplösning av sällskapet skall sällskapets tillgångar användas till av
ombudsförsamlingen bestämt mål.
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