
Stadgar för Stockholms Gartnersällskap 

Efter ändringar fastställda 1955-10-05 samt 1988-05-04 

 
§ 1. Ändamål 
 
Sällskapets uppgift är att verka för befrämjande av den svenska trädgårdsskötseln samt stärkande av 
samhörighetskänslan mellan olika kategorier av yrkesutövare. Denna uppgift vill sällskapet söka fylla bl.a. genom att 
anordna föredrag, diskussioner, exkursioner och utställningar samt utdela stipendier för trädgårdsmäns utbildning. 
Sällskapet vill också understödja ledamöter eller deras familjer, som råkat i ekonomiska svårigheter. 
 
§ 2 Ledamöter 
 
Till ledamot av sällskapet kan på styrelsens förslag inväljas självständig eller anställd yrkesutövare inom 
trädgårdsbranschen eller annan för sällskapets syfte intresserad person. Skriftlig anmälan om inträde, undertecknad 
av två ledamöter av sällskapet, skall inlämnas till styrelsen. 
 
§ 3. Hedersledamöter 
 
Till hedersledamot kallar sällskapet på styrelsens förslag person, som utfört särskilt förtjänstfull gärning för 
sällskapet eller trädgårdsskötseln. 
Hedersledamot betalar icke årsavgift men har samma rättigheter som andra ledamöter. 
 
§ 4. Avgifter 
 
Avgift till sällskapet är årsavgift vars storlek bestämmes på ordinarie novembersammanträde. Ledamot, som vid årets 
utgång trots anmaning icke erlagt sin avgift, kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet. 
 
§ 5. Styrelsen 
 
Sällskapets ledning handhavas av en styrelse bestående av sju ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljes för två 
år sålunda, att ena året väljes ordförande, tre ledamöter och en suppleant, andra året vice ordförande, två ledamöter 
och en suppleant. Styrelsen sammanträder på lallelse av ordföranden, då denne anser det behövligt eller då minst två 
av styrelsens övriga ledamöter så begära. 
Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande och om beslut ense. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst. 
 
§ 6 Styrelsens åligganden 
 
Styrelsen åligger 
 

1. att efter förrättat styrelseval inom sig utse sekreterare, skattmästare, klubbmästare och vice sekreterare 

2. att uppgöra förslag till inkomst- och utgiftsstat för kommande år och förelägga detta för sällskapet vid 
novembersammanträdet 

3. att inom ramen av den fastställda utgiftsstaten beslutat angående utgifter för sällskapets räkning 

4. att gemensamt ansvara för sällskapets tillgångar och tillse att noggranna räkenskaper föras 

5. att uppgöra årsberättelse för sällskapets verksamhet 

6. att avgiva förslag till nya ledamöter 

7. att pröva och avgöra inkomna ansökningar om understöd från hjälpfonden 

8. att förbereda de äranden, som skola föredragas inför sällskapet 

9. att verkställa av sällskapet fattade beslut, samt att i övrigt på allt sätt bevaka sällskapets intressen och 
befrämja dess syften. 

 
§ 7. Ordföranden 
 
Ordföranden åligger 
 

1. att leda förhandlingarna vid styrelsens och sällskapets sammanträden 

2. att underskriva justerade protokoll även som av sekreteraren kontrasignerade skrivelser, som å styrelsens 
eller sällskapets vägnar utfärdas, samt att representera sällskapet, såvida särskild representant icke av 
sällskapet utsetts. 

 
§ 8. Vice ordföranden 



 
Vice ordföranden tjänstgör i stället för ordföranden vid förfall för denne. Är båda förhindrade att närvara vid 
sammanträde väljer styrelsen eller sällskapet ordförande för tillfället. 
 
§ 9. Sekreteraren 
 
Sekreteraren åligger 
 

1. att utfärda kallelse till styrelsens och sällskapets sammanträden och vid desamma föra protokoll 

2. att i samförstånd med ordföranden upprätta föredragningslistor till styrelsens och sällskapets 
sammanträden 

3. att upprätta och expediera från styrelsen och sällskapet utgående skrivelser och förvara kopior av desamma 

4. att ordna och förvara inkommande skrivelser & andra handlingar 

5. att upprätta förteckning över sällskapets ledamöter. 

 
§ 10. Skattmästaren 
 
Skattmästaren åligger 
 

1. att inkassera medlemsavgifter och påminna de medlemmar, som icke betala i rätt tid 

2. att uppbära sällskapets inkomster och ombesörja dess utgifter samt häröver föra noggranna räkenskaper 

3. att avsluta sällskapets räkenskaper med kalenderår 

4. att hålla räkenskaperna tillgängliga för revisorerna 

5. att föra förteckning över sällskapets tillhörigheter 

6. att efter styrelsen beslut ombesörja betryggande försäkring av dessa. 

 
§ 11. Tillgångar och fonder 
 
Sällskapets tillgångar och åt detsamma anförtrodda fonder skall förvaltas enligt fastställda särskilda reglementen för 
 

a) J. P. Wennströms testamentsfond 

b) Hjälpfonden 

c) Reservfonden 

d) Daniel Müllers, Axel Pihls och G. B. Strandbergs stipendiefond 

e) Blomsterfonden 

 
Därvid skall iakttagas, att donationerna kommer till användning i full överensstämmelse med vederbörande donators 
föreskrift. 
Sällskapets värdepapper skall förvaras i bankfack, till vilket ordföranden och skattmästaren har var sin olika nyckel. 
Kontanta medel, som icke erfordras för löpande utgifter, skall av styrelsen göras räntebärande genom säker placering. 
Fondernas kapital skall insättas i bank eller placeras i Svenska Statens eller Konungariket Sveriges 
Stadshypotekskassas obligationer, därmed jämförliga värdepapper, säkra inteckningar eller fastigheter. 
 
§ 12. Revisorer 
 
Sällskapets räkenskaper granskas årligen av tre revisorer, vilka jämte två suppleanter väljas av årsmötet. Styrelsen 
skall senast i januari till revisorerna avlämna sällskapets räkenskaper och övriga handlingar samt vid styrelsens och 
sällskapets sammanträden förda protokoll. Revisionsberättelsen skall avlämnas till ordföranden senast två dagar före 
årssammanträdet i februari. 
 
§ 13. Sammanträden 
 
Sällskapet sammanträder en gång under vardera av månaderna oktober – mars. 
Då styrelsen anser det behövligt, eller då minst tio ledamöter det skriftligen begära, kallas sällskapet till extra 
sammanträde. 
Vid extra sammanträde kan endast behandlas ärende, som angivits i kallelsen. Under sommarmånaderna bör 
styrelsen anordna en eller flera exkursioner till sevärda platser. Vid januarimötet skall sällskapet nominera 
kandidater till årsmötets styrelseval. Vid årsmötet, som hålles i februari, skall följande ärenden förekomma: 
 

1. styrelsens årsberättelse 

2. revisorernas berättelse 

3. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 



4. val av styrelseledamöter 

5. val av revisorer och suppleanter, samt 

6. premieutdelning i enlighet med reglementet för J. P. Wennströms testamentsform. 

 
§ 14. Röstning 
 
Ledamot, som erlagt stadgad avgift till sällskapet äger å sammanträde en röst. Val sker och beslut fattas genom öppen 
röstning, såvida icke annat begäres. I händelse två eller flera personer vid val erhåller lika antal röster, sker 
avgörandet genom lottning. Vid beslut i övriga ärenden äger ordföranden utslagsröst. 
 
§ 15. Ekonomiska ärenden 
 
Ekonomiskt ärende av större betydelse skall behandlas vid två på varandra följande ordinarie sammanträden, varvid 
ledamöterna med uppgift om ärendet kallas skriftligen till det sista. 
 
§ 16. Wennströms fond 
 
Enligt reglementet för J. P. Wennströms testamentsfond skall sällskapet vid varje årsmöte utdela premier för då 
uppvisade blommor. 
I vederbörlig tid skall sällskapet genom annons i en eller flera allmänt spridda facktidningar kungöra till ansökan 
ledigt det av samme testator förordade stipendiet till praktik och studier inom yrket i utlandet och, efter förslag av 
styrelsen, utdela stipendiet till en lovande ung person. 
 
§ 17. Ändring av stadgarna 
 
Ändringar av dessa stadgar måste för att bliva gällande vara beslutade å två på varandra följande ordinarie 
sammanträden och vid det sist hållna, till vilket medlemmarna kallats med upplysning om ärendet, med minst 2/3 
majoritet. 
 
§ 18. Sällskapets upplösning 
 
Upplösning av sällskapet kan beslutas endast å årssammanträde, till vilken alla ledamöter skriftligen kallats med 
upplysning om ärendet och då med minst 4/5 majoritet. Upplösningen måste därjämte vara beslutade vid föregående 
ordinarie sammanträde. 
Vid upplösningen skall, under iakttagande av vad som för särskilda fonder genom meddelande bestämmelser eller 
eljest kan gälle, i övrigt med alla tillgångar så förfaras, så att de lända den svenska trädgårdsskötseln till gagn. 


