
FÖRSLAG

till

Stadgar för Svenska Linné-Sällskapet,

stiftadt på Hammarby den 23 maj 1917.

Sällskapets ändamål är att sprida kunskap om Carl von Linné och hans
verk, samt att väcka och underhålla intresset och vördnaden för vårt lands
största naturvetenskapliga minne.

§ 2.

Sällskapet skall verka för detta mål genom:
att utgifva skrifter af och om Linné och hans lärjungar,
att ur nya synpunkter belysa hans person, lif och verksamhet,
att upprätta en förteckning öfver alla kända Linnéminnen,
att söka hopbringa ett möjligast fullständigt Linnébibliotek,
att, i den mån det låter sig göra, på lämplig plats sammanföra sådana

föremål, som kunna anses ha tillhört Linné eller det Linnéska huset, samt
att framdeles, då tillgångarne sådant medgifva, genom understöd befordra

forskningar afsedda att fördjupa kännedomen om Sveriges natur och folk.

§ 3-

Sällskapet utger genom sin redaktör en årsskrift, hvilken äfven bör inne¬
hålla redogörelse för Sällskapets förhandlingar och matrikel öfver Sällskapets
ledamöter.

Efter styrelsens beslut och då tillgångarne sådant medgifva, utgifvas äfven
andra skrifter tillhörande Sällskapets verksamhetsområde under öfverinseende af
redaktören eller annan af styrelsen utsedd ledamot.

§ 4-

Ledamöter, hvartill kunna utses både in- och utländska personer, väljas
af styrelsen efter förslag af två af Sällskapets ledamöter.

På förslag af styrelsen äger Sällskapet att till hedersledamot välja person,
som på ett synnerligen framstående sätt visat intresse för Sällskapet eller främ¬
jat dess ändamål.



§ 5-

Årsafgiften är tio kronor, hvars erläggande berättigar till erhållande af
Sällskapets årsskrift samt af öfriga publikationer till nedsatt pris, som af sty¬
relsen bestämmes.

Ledamot, som på en gång inbetalar minst 200 kronor, blir ständig leda¬
mot med samma rätt i afseende, hvarom här ofvan sagts, som årligen beta¬
lande ledamot.

Ledamot, som på en gång inbetalar minst tolf hundra kronor, räknas
som stödjande ledamot och är befriad från alla afgifter till Sällskapet samt er¬
håller afgiftsfritt alla Sällskapets publikationer.

Detsamma gäller om hedersledamot.

§ 6.

Afgifter, som inbetalats af ständiga ledamöter, afsättas till en fond, be¬
nämnd Sällskapets fasta fond. De årligen betalande ledamöternas årsafgifter,
liksom ränteafkastningen af den fasta fonden må af styrelsen för Sällskapets
utgifter användas, hvaremot den fasta fondens kapital icke må utan Sällska¬
pets beslut minskas.

Stödjande ledamöters afgifter, likasom donerade medel, för hvilka ej sär-
skildt villkor satts, tillföras en fond, benämnd Sällskapets dispositionsfond. Medel
ur denna må af styrelsen — under förutsättning af Sällskapets godkännande —
användas för inköp till Sällskapets bibliotek och samlingar.

§ 7-
Resterar årligen betalande ledamot, oaktadt påminnelser, för två års af-

gift, anses han hafva afgått ur Sällskapet.

§ 8.

Sällskapet håller tvänne sammankomster om året, en på våren och en
på hösten.

Vårsammankomsten, som bör hållas på Linnés födelsedag den 23 Maj
och om möjligt förläggas till Linnés Hammarby, är tillika Sällskapets högtids¬
sammankomst. Vid denna afgifvas styrelsens års- och förvaltnings-berättelse,
samt revisorernas berättelse, hvarefter Sällskapet beslutar om ansvarsfrihet för
styrelsens och skattmästarens förvaltning under föregående kalenderår. Vid
sammankomsten bör dessutom förekomma högtidsföredrag samt förevisningar
eller dylikt efter af styrelsen uppgjordt program.

Vid höstsammankomsten sker val af ordförande och vice ordförande för
det närmast följande året, af tre styrelseledamöter jämte en suppleant för tre
år samt af två revisorer jämte två revisorssuppleanter. (Se § 10.) Vid sam¬
manträdet bör äfven förekomma föredrag och meddelanden.

På ordinarie sammankomst må förslag af ledamot upptagas till behand¬
ling, därest detsamma skriftligen inlämnats till styrelsen senast fjorton dagar
före sammankomsten.

Extra sammankomst hålles, då ordföranden eller styrelsen så pröfvar
skäligt, eller då minst tio ledamöter det skriftligen, med uppgift om ända¬
målet, hos styrelsen därom gjort framställning.

Om tid och rum för sammanträde skola ledamöterna minst en vecka
före detsamma underrättas genom annons eller särskild kallelse.

§ 9-

Omröstning sker med slutna sedlar allenast då någon ledamot sådant
yrkar. Vid lika röstetal afgöre lotten.
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§ io.

Sällskapets angelägenheter vårdas och dess verksamhet i enlighet med
dess syfte ledes af en styrelse, bestående af elfva personer, som utses vid den
ordinarie höstsammankomsten. (Se § 8 och »Öfvergångsstadgande».)

Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare och redaktör, med hvilket
uppdrag äfven annan befattning kan förenas, äfvensom öfriga funktionärer,
hvilka kunna befinnas erforderliga.

Redaktör kan äfven väljas utom styrelsen.
Styrelsen är beslutmässig, då minst fyra ledamöter äro tillstädes.

§ ii.
Ordföranden, eller, om han är förhindrad, vice ordföranden, har att ut-

öfva högsta ledningen af Sällskapets angelägenheter, att bestämma tid för extra
sammanträden, samt att föra ordet vid Sällskapets och styrelsens samman¬
komster.

Vid förfall för båda utses bland de närvarande en ordförande för sam¬

manträdet.

§ 12.

Sekreteraren åligger: att efter ordförandens uppdrag utfärda kallelser till
Sällskapets och styrelsens sammankomster, att förbereda därvid förekommande
ärenden, att vid sammanträdena föra protokoll, att ombesörja verkställandet af
beslut, som fattats af Sällskapet eller styrelsen, att sköta Sällskapets och sty¬
relsens skriftväxling, att förvara Sällskapets handlingar, samt att gemensamt
med skattmästaren föra löpande matrikel öfver Sällskapets ledamöter med led¬
ning af invalen.

Sekreteraren åtnjuter ett årligt arfvode, som af styrelsen bestämmes.

§ 13-

Skattmästaren åligger: att uppbära ledamotsafgifterna, att under styrelsens
öfverinseende förvalta sällskapets penningmedel och värdepapper, att verkställa
beslutade utbetalningar, att på styrelsens anfordran förete kassarapport, att
till revisorerna årligen före den 15 februari aflämna Sällskapets räkenskaper
för det förflutna året, samt att i samråd med sekreteraren föra förteckningen
öfver Sällskapets ledamöter, hvilken förteckning skall delgifvas redaktören för
distributionen af publikationerna.

Till dess behof af en särskild vårdare af Sällskapets bibliotek och sam¬
lingar gjort sig gällande, ansvare skattmästaren för sådana Sällskapets tillhörig¬
heter.

Om arfvode för skattmästaren beslutar styrelsen.

§ 14.

Redaktören sköter, under styrelsens öfverinseende, utgifvandet och distri¬
butionen af Sällskapets årsskrift.

Redaktören åtnjuter ett årligt arfvode, som af styrelsen bestämmes.

§ 15-

Förslag till ändring af dessa stadgar skola, om de ej af styrelsen väckts,
vara skriftligen inlämnade till sekreteraren senast en månad före det ordinarie
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höstsammanträdet, vid hvilket förslaget — tillika med styrelsens utlåtande —

underställes Sällskapet.
Beslut om ändringar och tillägg till stadgarne samt om Sällskapets upp¬

lösning måste för att vinna giltighet antagas på två på hvarandra följande
ordinarie sammankomster samt å hvardera biträdas af minst tre fjärdedelar af
de afgifna rösterna.

Detsamma gäller rörande beslut om användning af den fasta fondens
kapitalbehållning (se § 6).

Skulle Sällskapets upplösning beslutas, skola, sedan alla Sällskapets skulder
betalats, dess samlingar och öfriga tillgångar öfverlämnas till någon offentlig
institution, som kan garantera deras användande till främjande af det syfte,
för hvilket Sällskapet stiftats.

Ofvergångsstadgande.
På höstsammanträdet 1917 utses — utom ordförande och vice ordförande

— nio styrelseledamöter, af hvilka tre väljas för tre år, tre för två år och tre
för ett år.

Stockholm den 8 sept. 1917.

Elof Förberg.
Rob. E. Fries. J. M. Hulth. Rutger Sernander.

Uppsala 1917. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B.



Svenska Linné=Sä(fskapets
Interimsstyretse

kar kärmed äran inkjuda Eder att inträda som fedamot i
Säffskapet.

Tör Säkkskapets syfte m. m. redogöres i stadgarna,
kvaraf ett exempkar kifogas.

CArsafgift, som af årkigen ketafande fedamot nu erfäg=
ges, gäffer äfven för är 1Q18J

Uppsafa ocb Stocbbofm i September 1Q17-

TYCHO TULLBERG
f. d. Professor
Ordförande

ELOT TÖRBERG J. M. HUL7H
Hoftandiäkare Törste BiBiiotekarie

vice Ordförande ocB Skattmästare Sekreterare

ROB,, E. TRIES RUTGER SERNANDER
Professor Professor

ALMiVttT A MKsr11 1 r*027



FÖRSLAG

till

Stadgar för Svenska Linné-Sällskapet,

stiftadt på Hammarby den 23 maj 1917.

§ i.

Sällskapets ändamål är att sprida kunskap om Carl von Linr—
verk, samt att väcka och underhålla intresset och vördnaden föi—
största naturvetenskapliga minne.

§ 2- i«
o

Sällskapet skall verka för detta mål genom:
att utgifva skrifter af och om Linné och hans lärjungar,
att ur nya synpunkter belysa hans person, lif och verksamheE-é
att upprätta en förteckning öfver alla kända Linnéminnen, F.
att söka hopbringa ett möjligast fullständigt Linnébibliotek, E
att, i den mån det låter sig göra, på lämplig plats samman~s

föremål, som kunna anses ha tillhört Linné eller det Linnéska hu^y
att framdeles, då tillgångarne sådant medgifva, genom undersE^

forskningar afsedda att fördjupa kännedomen om Sveriges natur oe°

§ 3- |s
Sällskapet utger genom sin redaktör en årsskrift, hvilken äfv^

hålla redogörelse för Sällskapets förhandlingar och matrikel öfveiE^
ledamöter.

Efter styrelsens beslut och då tillgångarne sådant medgifva, uE
andra skrifter tillhörande Sällskapets verksamhetsområde under öfveFg
redaktören eller annan af styrelsen utsedd ledamot.

Ledamöter, hvartill kunna utses både in- och utländska perEr
af styrelsen efter förslag af två af Sällskapets ledamöter. = -

På förslag af styrelsen äger Sällskapet att till hedersledamot E °
som på ett synnerligen framstående sätt visat intresse för Sällskapt
jat dess ändamål. —


	Book
	Body
	(0004)
	(0005)
	(0006)
	(0007)
	(8003)

	Target
	(900092)



