STADGAR FÖR SVENSKA TRÄDFÖRENINGEN, ANTAGNA 2012-11-28
1. Föreningens firma mm
Föreningens namn och firma är SVENSKA
TRÄDFÖRENINGEN. Föreningens namn vid internationella
kontakter är Swedish Tree Federation. Föreningens namn
förkortas ST.
Dess firma tecknas av två personer inom styrelsen var för sig varav kassören är
den ena.
2. Föreningens syfte.
Föreningens syfte är
att:
Informera, på vetenskapliga grunder, yrkesfolk, allmänhet och beställare, om
trädens fysiologi, anatomi, morfologi och dess vård.
Utbilda, på alla nivåer. Utveckla, en nomenklatur för standardisering av
trädvårdande åtgärder. Verka för, auktorisation av yrkesutövare som arbetar med
trädvård.
Få accept som remissinstans, för ingrepp på enskilda träd, historiska
parker och andra betydelsefulla trädgrupper.
3. Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan förvärvas av envar av förbundets syften intresserad
person. Medlemskap kan även förvärvas av andra föreningar, företag eller
organisationer. Dessa utser då inom sig en representant som företrädare på ST:s
möten. Anmälan om medlemskap görs till föreningens sekreterare eller genom
inbetalning av årsavgiften till föreningens konto.
4. Medlemsavgifter
Medlem har att i den ordning styrelsen beslutar, erlägga den medlemsavgift som
beslutats på
årsmöte.
Medlemskap kan
vara: Enskild
medlem i ST.
Enskild medlem i ST och ISA.
Firmamedlemskap i ST omfattande 1-5 personer, varav en är ISAmedlem. Firmamedlemskap i ST omfattande 6-19 personer, varav en är
ISA-medlem. Firmamedlemskap i ST omfattande 20 och fler personer,
varav en är ISA-medlem. Studerande och pensionär medlem i ST och
ISA.
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5. Medlemsmöten
Föreningen håller årligen ett ordinarie årsmöte under februari-mars.
Andra medlemsmöten hålls då styrelsen anser det lämpligt eller då minst tio av
föreningens medlemmar kräver det.
6. Rösträtt.
Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer envar medlem med en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet där inte annorlunda särskilt bestäms i
dessa stadgar. Vid lika röstetal får lotten fälla avgörandet. Rösträtt äger
utövas genom fullmakt
till annan medlem, Mötesdeltagare äger dock inte inneha mer än en fullmakt.
7. Styrelse
Valbar är medlem i föreningen
Styrelsen består av ordförande, kassör samt fyra ledamöter jämte sex
suppleanter. Önskvärt är att styrelsen har en representativ fördelning
över landet.
Styrelsen konstituerar sig och fördelar inom sig styrelsens uppgifter.
Styrelsen väljes av årsmötet för en mandattid av högst två år. Mandattiden skall
avpassas så att inte alla byts samtidigt.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet
ense. Vid val och omröstning inom styrelsen äger varje ledamot en röst.
Suppleant äger rösträtt endast som ersättare för ordinarie ledamot. Vid lika
röstetal bordläggs om möjligt frågan till nästa möte, eljest utförs lottning.
Styrelsen kan adjungera medlem till styrelsemöte, adjungerad har inte rösträtt i
styrelsen.
8. Styrelsens åliggande
Att sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.
Att omhänderta föreningens löpande angelägenheter samt förvalta
dess medel. Att sända ut kallelser till medlemsmöten.
Att inför årsmötet sammanställa verksamhetsberättelse, utarbeta förslag till
budget och medlemsavgifter samt inhämta och sammanställa
medlemsmotioner.
Att verkställa beslut fattade på
medlemsmöten. Att ta de initiativ som
följer på föreningens syfte.
Att tillställa revisorerna föreningens räkenskaper och protokoll minst tre veckor
före årsmötet. Att besluta om medlems uteslutning ur föreningen.
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9. Föreningens verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår ska vara 1 januari t.om. 31 december.
10. Revision
Vid årsmötet utses två revisorer jämte en suppleant för tiden intill nästa
årsmöte. Det åligger revisorerna att granska föreningens verksamhet och
räkenskaper och att årligen framlägga revisionsberättelse. Det åligger även
revisorerna att löpande följa styrelsens arbete.
11. Årsmötet
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen med uppgift om dagordning, tid och
plats senast tre veckor innan mötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Styrelsens verksamhetsberättelse
4. Revisorernas berättelse
5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Fastställande av budget och medlemsavgift
7. Personval
8. tillsättande av valberedning
9. motioner som varit styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet
10. Övriga ärenden som uppförts på föredragningslista

12. Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske genom beslut på två på varandra
följande medlemsmöten - med minst en månads mellanrum - varav det ena skall
vara ordinarie årsmöte. Ändringen skall vid båda mötena bifallas av minst 3/4 av
de närvarande.
13. Upplösning
Upplösning kan endast ske genom beslut på två på varandra följande
medlemsmöten - med minst en månads mellanrum - varav det ena ska vara
ordinarie årsmöte. Upplösningsbeslutet ska vid båda mötena bifallas av minst
3/4 av de närvarande. När beslut om upplösning fattas, skall samtidigt fattas
beslut om hur det skall förfaras med föreningens tillgångar. Därvid skall tillses
att tillgångarna användes för främjande av föreningens syften.
Föreningens handlingar ska insändas till Föreningsarkiven i Stockholms län.
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