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STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET
1. Ändamål
Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som
bedriver studier för att förvärva agronomexamen.
Agronomförbundets mål är:
Att vara en stark aktör som professionsförening inom Naturvetarna.
Att verka för medvetenhet hos agronomer för deras situation i yrkeslivet,
utbildningen och samhället.
Att tillvarata de enskilda medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen samt
Att alla aktörer inom områden där agronomens kompetens kan vara till nytta känner
till agronomer.

2. Organisation
Agronomförbundet bedriver sin verksamhet genom följande organ:
1.
2.
3.
4.
5.

Agronomförbundets årsmöte
Agronomförbundets styrelse
Agronomförbundets ordförande
Redaktionsråd Agronomen
Agronomförbundets valberedning

3. Medlemskap
3.1 Antagande som medlem
Ansökan om medlemskap sker till Naturvetarna.
3.2 Förpliktelser
Medlem ska uppfylla sina förpliktelser mot Naturvetarna och Agronomförbundet enligt
Naturvetarnas stadgar, moment § 3, se bilaga.
3.3 Avgift
Medlem i Agronomförbundet erlägger årlig avgift. Beloppet fastställs på Agronomförbundets
årsmöte. Avgiften betalas efter anmodan till Naturvetarna. Dess kansli för avgiften vidare till
Agronomförbundet.
3.4 Återbetalning
Redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde ur Agronomförbundet.
3.5 Uteslutning
Det ankommer på Agronomförbundets styrelse att till Naturvetarnas styrelse anmäla om
någon medlem inte fullgjort sina förpliktelser mot Agronomförbundet enligt 3.2 ovan och
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Naturvetarnas stadgar, moment § 3, se bilaga.
Medlem som inte fullgör sina förpliktelser mot Agronomförbundet enligt 3.3 ska uteslutas.
Sådant beslut fattas av Agronomförbundets styrelse, som anmäler beslutet till
förbundsstyrelsen. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet till förbundsstyrelsen.
3.6 Utträde
Utträde ur Naturvetarna medför också utträde ur Agronomförbundet och regleras enligt
Naturvetarnas stadgar, moment § 4, se bilaga. Anmälan från medlem om utträde handläggs
för Agronomförbundets del av dennas styrelse, som ber Naturvetarnas kansli att uppdatera
medlemsregistret.

4. Årsmöte
4.1 Deltagare och tidpunkt
På Agronomförbundets årsmöte får varje medlem deltaga som uppfyllt sina förpliktelser mot
Agronomförbundet enligt 3.2 och 3.3. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads
utgång.
4.2 Utlysande
Utlysande av årsmöte skall ske minst 6 veckor före mötets hållande genom annons, brev eller
dylikt.
4.3 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma
1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, ev. vice ordförande, sekreterare, två justerare och
två rösträknare)
2. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
3. Behandling av revisorernas berättelse.
4. Fastställande av resultat- och balansräkning.
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgift.
7. Propositioner.
8. Motioner
9. Val av ordföranden och 3 ordinarie ledamöter väljs det ena året och kassör och resterande
ordinarie ledamöter väljs det andra året. Styrelsens mandattid är två år.
10. Val av två revisorer.
11. Utseende av valberedning
12. Övriga frågor
4.4 Motionstid mm
Förslag som medlem önskar framföra vid årsmötet ska skriftligen ha kommit
Agronomförbundets styrelse tillhanda senast 3 veckor innan mötesdagen. Förslag till
stadgeändringar ska dock ha inkommit senast 4 veckor före mötesdagen. Styrelsen ska ha
avgivit yttrande över de inkomna förslagen senast 2 veckor före mötesdagen.
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Styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, inkomna motioner jämte styrelsens
yttranden däröver, styrelsens olika förslag samt valberedningens förslag skall finnas lätt
tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet. De skall då också omedelbart
sändas till de medlemmar som så önskar. Dessutom ska de utdelas vid sammanträdet.
4.5 Extra ärende
Extra ärende väcks vid årsmöte och är ärende, som inte varit upptaget i den 2 veckor innan
årsmötet upprättade föredragningslistan. Extra ärende kan ändå tas upp till behandling om
årsmötet så beslutar. Om beslut ska fattas i extra ärende skall detta ske med minst ¾
majoritet.
4.6 Extra allmänt möte
Medlemmarna sammanträder på kallelse av Agronomförbundets styrelse till extra allmänt
möte, när styrelsen finner sådant vara erforderligt eller begäran därom med uppgift om det
ärende som önskas behandlat framställs av minst tio medlemmar eller av
Agronomförbundets revisorer.
Kallelse till extra allmänt möte ska utfärdas i så god tid att medlemmarna kunnat få del därav
senast 1 vecka före mötet samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska
behandlas. Annat ärende kan tas upp till behandling men inte föras till beslut.
För deltagande och rösträtt gäller reglerna i 4.1.
4.7 Protokoll och röstning
Vid årsmöte eller extra allmänt möte skall föras protokoll som senast en 4 veckor efter mötet
justeras av ordföranden vid mötet samt två vid mötet utsedda justerare. Det justerade
protokollet ska omgående sändas till Naturvetarnas förbundskansli tillsammans med
Agronomförbundets verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
Röstning ska ske öppet. Sluten omröstning tillämpas om röstberättigad medlem så önskar.
Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder. Om votering begärs vid
personval ska valet ske slutet med röstsedlar. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning.

5 Styrelsen
5.1 Åligganden
Agronomförbundets styrelse åligger att
 Främja Agronomförbundets ändamål.
 Informera medlemmarna om frågor som är av intresse för dem i deras egenskap
av medlemmar i Agronomförbundet.
 Verkställa av årsmöte eller extra allmänt möte fattade beslut.
 Till årsmöte avge verksamhetsberättelse.
 Till årsmöte upprätta förslag till inkomst och utgiftsbudget samt verksamhetsplan.
 Förbereda övriga ärenden som ska behandlas vid årsmöte eller extra allmänt
möte.
 Nominera kandidater till Naturvetarnas kongress.
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5.2 Beslutförhet mm
Styrelsen konstituerar inom sig behövliga funktionärer utöver ordförande och kassör.
Styrelsen är beslutför vid närvaro av minst halva antalet ordinarie styrelseledamöter. Om
färre styrelseledamöter är närvarande ska ärenden avgöras endast när omedelbart beslut
erfordras. Sådant beslut ska anmälas vid nästkommande styrelsesammanträde.
Vid sammanträde med styrelsen ska protokoll föras. Detta skall justeras av ordföranden för
sammanträdet.

6 Revisorer, räkenskaper och verksamhetsår
6.1 Revisorer
Styrelsens förvaltning och Agronomförbundets räkenskaper granskas av Agronomförbundets
revisorer, som väljs för tiden mellan två på varandra följande årsmöten.
Revisorerna ska till årsmötet avge revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Revisorsberättelsen ska innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.
6.2 Räkenskaper
Verksamhetsåret utgörs av kalenderår. Styrelsens verksamhetsredovisning tillställs
revisorerna senast 6 veckor därefter. Revisionsberättelsen tillkännages på samma sätt som
styrelsens verksamhetsredovisning (punkt 4.4).

7 Valberedning
7.1 Sammansättning
Valberedningen består av minst två ledamöter, varav en utses till ordförande.
Valberedningen väljs för tiden mellan två på varandra följande årsmöten.
7.2 Uppgifter
Ordföranden i valberedningen ska senast en 4 veckor före årsmötet på lämpligt sätt
informera medlemmarna om:
 Vilka val som ska ske vid årsmötet.
 Vilka personer som är valda för tiden fram till årsmötet.
 Föreliggande avsägelser.
Enskild medlem av Agronomförbundet har rätt att till valberedningen senast 3 veckor före
årsmötet skriftligen nominera kandidater.
Valberedningen ska senast 2 veckor före årsmötet skriftligen lämna sitt förslag till
styrelseledamöter och övriga funktionärer. Valberedningens förslag tillkännages på
samma sätt som styrelsens verksamhetsredovisning (punkt 4.4).
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8 Agronomförbundets relationer till Naturvetarna
Utöver vad som stadgas i övriga moment gäller att Agronomförbundet ska tillse att den
genom sitt handlande inte skadar Naturvetarna.

9 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar beslutas vid två på varandra följande allmänna möten, varav
minst ett ska vara ett årsmöte. I kallelse skall sådant ärende anges. I detta sammanhang
räknas årsmötet som allmänt möte. Beslut om stadgeändring ska godkännas av
Naturvetarnas förbundsstyrelse.

10 Upplösning
Beslut om upplösning av Agronomförbundet fattas vid två på varandra följande allmänna
möten, varav minst ett ska vara årsmötet. Mellan de båda mötena ska minst 4 veckor
förflyta, och båda besluten ska fattas med tre fjärdedelars majoritet.
Så snart justerat protokoll föreligger från det möte med Agronomförbundet då förslaget
till upplösning godtogs för andra gången, insändes det till Naturvetarnas förbundsstyrelse.
Naturvetarnas kongress har rätt att upplösa Agronomförbundet om; Agronomförbundet på
grund av bristande aktivitet eller lågt medlemstal inte längre kan anses hävda och företräda
sitt intresse eller verksamhetsområde.
När Agronomförbundet upplöses skall dess tillgångar och skulder omedelbart och odelat
transporteras på Naturvetarna och disponeras på det sätt som bestäms av Naturvetarnas
kongress.

