Bilaga 4, årsmöte 12.3.2022
Förändrad text med rött
Förslag till nya stadgar för Nylands Svenska Trädgårdssällskap

1. Nylands Svenska Trädgårdssällskap, vars hemort är Helsingfors, är en
sammanslutning för personer som är verksamma inom trädgårdsbranschen och för personer som är
intresserade av trädgårdsodling.
Föreningens ändamål är att befrämja trädgårdsodlingens utveckling och verka för ett samarbete mellan
medlemmarna.
I detta syfte kan Sällskapet arrangera möten, utställningar och utbildningstillfällen, dela ut stipendier,
utge publikationer och arrangera annan motsvarande verksamhet samt idka samarbete med andra
trädgårdssällskap.
2. Sällskapets förhandlings‐ och korrespondensspråk är svenska.
3. Till medlem i Sällskapet kan antas person, som förbinder sig att efterkomma Sällskapets stadgar.
Om uteslutande av medlem bestämmer styrelsen. Medlemmarna är av två slag, ständiga medlemmar och
årsmedlemmar, samtliga medlemmar har lika rösträtt. Dessutom kan Sällskapet på framställning av
styrelsen kalla till hedersmedlem person, som på ett förtjänstfullt sätt verkat till fromma för landets
trädgårdsodling.
4. Årsmedlemmarna erlägger årligen den medlemsavgift, som bestäms av senaste årsmöte. Ständiga
medlemmar erlägger en likaså av årsmötet bestämd avgift för all framtid och är härefter befriade från
årsavgift. Hedersmedlemmar erlägger ingen medlemsavgift.
5. Sällskapets angelägenheter handhas av en på årsmötet för ett år i sänder vald styrelse bestående av
ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör samt tre andra ledamöter. Minst fyra
styrelseledamöter skall vara yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen. Ordförande och sekretare väljs
för ett år i sänder, övriga styrelsemedlemmar för en mandatperiod för två år i sänder, så att hälften av
styrelseplatserna lediganslås årligen. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och
minst tre andra ledamöter deltar i mötet. Faller rösterna vid omröstning lika, är ordförandens röst
avgörande.
6. Vid årsmötet, som hålls senast inom mars månad
1. Väljs presidium för mötet och två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare.
2. Föredras årsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande och besluts om fastställande av
bokslutet, om beviljande av ansvarsfrihet och om andra åtgärder som dessa ger anledning till.
3. Fastställs medlemsavgifterna för följande verksamhetsår.
4. Fastställs föreningens verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår.
5. Val av ordförande, sekreterare samt styrelseledamöter till de lediganslagna platserna, 1‐2
verksamhetsgranskare och deras personliga suppleanter.
6. Övriga ärenden som omnämnts i kallelsen till mötet.
Valen sker med slutna röstsedlar om sådant påyrkas.
Styrelsen kan besluta att medlemmar erbjuds möjlighet att delta i årsmötet också på distans.
7. Styrelsens uppgifter är:
– att vidta förberedelser för möten och fester samt annan verksamhet
– att sammankalla möten
– att handha Sällskapets ekonomi
– att verkställa Sällskapets beslut.

8. Ordföranden, eller vid behov viceordföranden, har som uppgift:
– att leda förhandlingarna vid styrelsens sammanträden och Sällskapets möten
– att sammankalla styrelsen vid behov
Sekreterarens uppgifter är
– att föra protokoll vid styrelsens sammanträden och Sällskapets möten
– att ta hand om arkiv, bibliotek och annan Sällskapets egendom
– att avge berättelse för det förflutna verksamhetsåret.
Kassören, som enligt styrelsens anvisning förvaltar Sällskapets penningmedel skall:
– handha bokföringen
– göra utbetalningar mot kvitto
– uppbära medlemsavgifter och övriga inkomster
– upprätthålla register över Sällskapets medlemmar på ett lagenligt sätt.
Sällskapets namn tecknas av ordförande ensam eller vice ordförande tillsammans med sekreteraren.
9. Räkenskaperna avslutas för kalender år och skall senast inom februari månad överlämnas för
granskning till verksamhetsgranskarna, vilka inom två veckor därefter avger revisionsberättelse till
styrelsen.
10. Kallelse till möte och övriga meddelanden till Sällskapets medlemmar sker minst två veckor på
förhand genom skriftligt meddelande till varje medlem eller genom annons i en i Finland utkommande
svenskspråkig trädgårdstidskrift.
11. Förslag till ändring av dessa stadgar ska inlämnas skriftligen till styrelsen samt nämnas i kallelse till
möten, där frågan behandlas.
12. Fråga rörande Sällskapets upplösning tas till behandling först tre månader efter att sådant förslag
rättgiltigt skriftligen lämnats till styrelsen. Om sådant beslut fattas om Sällskapets upplösning, bör dess
tillgångar överlämnas till någon annan rättsgiltig svenskspråkig sammanslutning inom landet, som
verkar för trädgårdsnäringens främjande och som förbinder sig att använda de överlämnade medlen i
överensstämmelse med de syften Nylands Svenska Trädgårdssällskap uppställt för sin verksamhet.
13. Beslut om ändring av stadgarna eller om Sällskapets upplösning ska fattas med minst två
tredjedelars (2/3) röstmajoritet av de givna rösterna och vid två på varandra följande möten.
14. I övrigt gäller stadgandena i föreningslagen.
15. Erhållna medlemsrättigheter bevaras vid fastställelsen av dessa stadgeförändringar.

