2011-04-19
STADGAR FÖR GEOSEKTIONEN INOM NATURVETARNA
Namnbyte, från Geologsektionen till Geosektionen, beslutades vid årsmötet 2011-04-14.
Förbundet Naturvetarna hette tidigare Naturvetareförbundet och innan dess Sveriges
Naturvetareförbund.
Antagna vid årsmötet 1975-02-26, kompletterade vid årsmötet 1978-02-13 samt reviderade vid årsmöten
1988-03-09, 1998-03-05 , 1999-04-18 och 2011-04-14.
§ 1. Geosektionen omfattar medlemmar i förbundet Naturvetarna med geovetenskaplig utbildning
och/eller arbetsuppgifter inom den geovetenskapliga sektorn. Medlemskap i sektionen är frivilligt.
Även medlemmar i andra SACO-förbund med utbildning och arbetsuppgifter enligt ovan kan vara
medlemmar i sektionen. Geosektionens styrelse kan i särskilda fall besluta att godkänna person som
hedersmedlem varvid ovanstående kriterier inte gäller.
§ 2. Geosektionens syfte är att inom ramen för Naturvetarnas och SACO:s verksamheter driva
medlemmarnas intressen genom att:
1. tillvarata geovetarnas ekonomiska och sociala intressen
2. verka för en allmän förbättring av geovetarnas arbetsvillkor
3. främja en god utveckling i allt som rör geovetarnas utbildning och yrkesutövning
4. sprida information om geovetarnas arbetsfält
5. verka för att geovetarnas speciella sakkunskap tillvaratas i samhället.
§ 3. Geosektionen uttar medlemsavgift, vars storlek fastställs vid sektionens årsmöte. Av person som av
Geosektionens styrelse godkänts som hedersmedlem uttas inte medlemsavgift. Medlem som trots
påminnelse inte erlagt medlemsavgift utesluts genom beslut av sektionens styrelse.
§ 4. Geosektionens verksamhet utövas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter
(ordf, v.ordf, sekr, kassör samt 2 ledamöter), samt ett lämpligt antal extra ledamöter. Ordinarie
ledamöter förväntas närvara vid merparten av styrelsens sammanträden. Extra ledamöter förväntas
närvara vid några av styrelsens sammanträden. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter
(ordinarie och/eller extra, varav en är ordf eller v. ordf) är närvarande. Löpande ärenden kan skötas
av ordförande och ytterligare minst en ordinarie ledamot. Ev. beslut skall meddelas styrelsen vid
närmast kommande styrelsemöte. Styrelsen kan adjungera ledamot till sina sammanträden.
Adjungerad ledamot har ej rösträtt.

§ 5. På ort där ett betydande antal medlemmar är verksamma kan bildas lokal avdelning, och inom denna
utses lokal styrelse. Därvid gäller att en av den lokala styrelsens ledamöter tillika är ledamot i
Geosektionens styrelse enl § 4 (ordinarie eller extra ledamot). Eventuella stadgar för
lokalavdelningen skall godkännas av Geosektionens styrelse.

§ 6. Årsmöte skall hållas senast vecka 17. Kallelse till årsmötet skall utsändas minst två veckor i förväg.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning (kassarapport och revisionsberättelse) samt eventuella
förslag till ändringar i stadgarna skall finnas tillgängliga för medlemmarna i god tid före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande dagordning behandlas:
1. Prövning om kallelse skett i behörig ordning, samt godkännande av dagordning.
2. Redovisning av antalet närvarande medlemmar vid årsmötet.
3. Val av mötesordförande och mötes sekreterare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare.
5. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Beslut om medlemsavgift till sektionen.
8. Val av sektionens ordförande.
9. Val av fem ordinarie ledamöter.
10. Val av lämpligt antal extra ledamöter.
11. Val av två revisorer.
12. Val av valberedning.
13. Övriga frågor.
§ 7. Extra årsmöte skall hållas inom 30 dagar om så begärs av minst en fjärdedel av sektionens
medlemmar, av Geosektionens styrelse eller av Naturvetarnas förbundsstyrelse.

§ 8. För ändring av Geosektionens stadgar eller upplösning av Geosektionen fordras godkännande av
Naturvetarnas förbundsstyrelse. Ändring av stadgar får endast ske vid ordinarie årsmöte genom
beslut med 2/3 majoritet. Upplösning av sektionen beslutas med 2/3 majoritet vid två på varandra
följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Vid upplösning av sektionen skall tillgångarna
överlåtas till Naturvetarna.

