STADGAR FÖR SVENSKA LINNÉSÄLLSKAPET
Antagna 15/9 1917 med ändringar av 25/5 1919, 22/5 1921, 8/5 1967, 24/5 1970, 22/11
1990 samt 24/11 2009.

§ 1 Ändamål
Sällskapets ändamål är att sprida och fördjupa kunskap om Carl von Linné och hans
verk, att vårda den linneanska traditionen samt att i dess anda värna om och väcka
intresse för svensk natur och vetenskaplig kultur.
§ 2 Arbetssätt
Sällskapet skall verka för detta mål genom
att ge ut en årsskrift
att, då tillgångarna så medger, dessutom ge ut andra skrifter av och om Linné och hans
lärjungar
att ur nya perspektiv belysa hans person, liv och verksamhet,
att Sällskapets Linnébibliotek deponeras i Uppsalas universitetsbibliotek
att bevara, vårda och visa sådana föremål, som kan anses ha tillhört Linné eller hans
hem eller som kan belysa Linnés liv och verksamhet. Dessa föremål skall vara
sammanförda i Linnés bostadshus i Uppsala, som upplåtits till Sällskapet av Staten
representerad av Universitetskansler, och som skall drivas som ett Linnémuseum.
att verka för att övriga Linnéminnen i landet bevaras på ett värdigt sätt samt
att, då tillgångarna så medger, ge stöd åt undersökningar som är avsedda att fördjupa
kännedomen om Sveriges natur och folk.
§ 3 Medlemskap
Personer, föreningar och institutioner, svenska såväl som utländska, kan bli medlemmar
i Sällskapet. På förslag av styrelsen äger Sällskapet att till hedersmedlem kalla person,
som på ett synnerligen framstående sätt visat intresse för Sällskapet och främjat dess
ändamål.
§ 4 Medlemsavgifter
Årsavgiften utgörs av det belopp som Sällskapet beslutar. Medlemskap berättigar till fritt
inträde till Linnémuseet mot uppvisande av medlemskort, till gratis erhållande av
årsskriften och till nedsatt pris på Sällskapets övriga publikationer. Av hävd berättigar
dessutom årsavgiften till fritt inträde till Uppsalas övriga Linnéminnen. Familjemedlem
erlägger halv årsavgift, som berättigar till alla medlemsförmåner förutom erhållande av

årsskrift. Medlem, som på en gång inbetalar ett belopp, som är tjugo gånger högre än
årsavgiften, blir ständig medlem. Medlem, som på en gång inbetalar ett belopp som är
minst ett hundra gånger årsavgiften, blir stödjande medlem.
Resterar årligen betalande medlem, trots påminnelser, för två årsavgifter, anses denne
ha lämnat Sällskapet.
Avgifter, som inbetalats av ständiga medlemmar avsätts till en fond, benämnd
Sällskapets fasta fond. De årligen betalande medlemmarnas avgifter, liksom
avkastningen från den fasta fonden, får av styrelsen användas för Sällskapets utgifter.
Den fasta fondens kapital får däremot inte utan Sällskapets beslut utnyttjas. Avgifter från
stödjande medlemmar, liksom donerade medel, för vilka ej särskilda villkor satts, tillföres
Sällskapets Linnéfond. Donerade medel, för vilka särskilda villkor satts, tillföres en
särskild, vid varje tillfälle upprättad fond, som förvaltas i enlighet med donationsvillkoren.
§ 5 Styrelse
Sällskapet leds av en styrelse, bestående av nio personer, som utses vid den ordinarie
höstsammankomsten (se § 6). Som ledamöter ingår dessutom museets prefekt samt
den bland Uppsala universitets professorer inom den biologiska eller medicinska
ämnesgruppen, som härtill utses av universitetets rektor.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare och redaktör samt övriga
funktionärer, som styrelsen anser behövliga. Redaktör kan även utses bland medlemmar
utanför styrelsen.
Styrelsen ansvarar för att Sällskapets bibliotek och samlingar väl vårdas, förvaras och
visas under tryggast möjliga förhållanden.
Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande. Ordföranden
bestämmer tid för extra sammanträden. Vid förfall för både ordförande och vice
ordförande utses bland de närvarande en ordförande vid sammanträdet.
Ordföranden leder Sällskapets och styrelsens sammankomster samt representerar
Sällskapet utåt.
Sekreteraren åligger att utfärda kallelser till Sällskapets och styrelsens sammankomster,
att vid sammankomsterna föra protokoll, att i samverkan med ordföranden sköta
Sällskapets och styrelsens skriftväxling och upprätta verksamhetsberättelse, samt att
arkivera Sällskapets handlingar.
Skattmästaren åligger att uppbära medlemsavgifterna, att under styrelsens
överinseende förvalta Sällskapets penningmedel och värdepapper, att verkställa
beslutade utbetalningar, att på styrelsens anfordran uppvisa kassarapport, att till
revisorerna årligen före första kvartalets utgång avlämna Sällskapets räkenskaper för det
förflutna året, samt att föra förteckningen över Sällskapets medlemmar.
Redaktören åligger att utge Sällskapets årsskrift, vilken förutom artiklar av intresse för
Linnésällskapet och dess syften, även skall innehålla redogörelser för Sällskapets
verksamhet samt under året nytillkomna medlemmar.
Museiprefekten åligger att ansvara för museets drift och utveckling enligt styrelsens
intentioner, att vara ordförande i museiutskottet, samt att fördela arbetsuppgifterna inom
museet.
Sällskapets styrelse äger att utse ständiga eller tillfälliga utskott för sin verksamhet. De
ständiga utskotten är följande: Museiutskottet, Publikationsutskottet och Reseutskottet.

Museiutskottets ledamöter är museets prefekt, Sällskapets ordförande, skattmästaren
samt ytterligare en eller flera personer, som hämtas inom eller utom styrelsen. Museets
intendent och antikvarie skall närvara som föredragande vid sammanträdena.
Publikationsutskottets ledamöter är redaktören, sekreteraren samt ytterligare en eller
flera styrelseledamöter. Redaktören informerar utskottet om årsskriftens innehåll. På
förslag av publikationsutskottet, och efter styrelsens beslut, utges även andra skrifter av
eller om Linné då tillgångarna så medger.
Reseutskottet utgörs av en eller flera av styrelsens ledamöter.
Kallelse med angivande av tid och plats för sammanträde med styrelse eller utskott bör,
med angivande av viktigare ärenden, vara ledamöterna tillhanda minst två veckor i
förväg.
Om eventuella arvoden till vissa av styrelsens ledamöter beslutar styrelsen.

§ 6 Sammankomster
Sällskapet kallas årligen till två ordinarie sammankomster, en på våren och en på
hösten. Vårsammankomsten äger om möjligt rum i anslutning till Linnés födelsedag den
23 maj. Denna sammankomst är tillika Sällskapets högtidssammankomst. Vid denna
presenteras styrelsens års- och förvaltningsberättelse, samt revisorernas berättelse,
varefter Sällskapet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens och skattmästarens
förvaltning under föregående kalenderår. Dessutom utses med en mandatperiod på tre
år tre ledamöter i en valberedning inför kommande styrelseval. Vid sammankomsten bör
dessutom förekomma föredrag samt förevisningar eller studiebesök efter av styrelsen
uppgjort program.
Vid höstsammankomsten sker val av ordförande och vice ordförande för det närmast
följande året. Tre styrelseledamöter väljs för en treårsperiod och två revisorer jämte två
revisorssuppleanter utses för det närmast kommande året. Vid sammanträdet bör även
förekomma föredrag och meddelanden.
På ordinarie sammankomst kan förslag från medlem tas upp till behandling. Sådan fråga
bör skriftligen ha ingivits till styrelsen senast en månad före sammankomsten. Kallelse till
Sällskapets sammankomster skall sändas med post eller e-post och vara avsänd senast
en månad före sammankomsten.
Vid Sällskapets sammankomster sker omröstning med slutna sedlar endast då någon
medlem så yrkar. Vid lika röstetal avgör lotten.
Till extra sammankomst kallas då ordföranden eller styrelsen så prövar skäligt, eller då
minst tio medlemmar skriftligen så har begärt hos styrelsen. Det ärende man vill
behandla skall därvid anmälas.

§ 7 Hemsida
Sällskapets hemsida skall ge upplysning om Linné och hans verksamhet, om
Linnémuseet och dess tider för öppethållande, om Sällskapets utåtriktade aktiviteter, om
övriga Linnéminnen i Sverige, och om de skrifter Sällskapet tillhandahåller för försäljning.
För Sällskapets interna verksamhet skall upplysning ges om stadgar, styrelsens
sammansättning, verksamhetsberättelse, kallelser till Sällskapets sammankomster, nya
skrifter med mera.
Sidan är också öppen för andra organisationers tillkännagivanden om Linnéevenemang,
både i och utanför Sverige.

Sällskapet utser en webmaster, som ansvarar för att sidan uppdateras kontinuerligt
§ 8 Stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar skall väckas av styrelsen eller vara skriftligen
inlämnade till sekreteraren senast en månad före det ordinarie höstsammanträdet, vid
vilket förslaget och styrelsens utlåtande över detta skall underställas Sällskapet.
Beslut om ändringar och tillägg till stadgarna liksom beslut om Sällskapets upplösning
måste för att vinna giltighet antas vid två på varandra följande ordinarie sammankomster
och då biträdas av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna.
Samma röstetal gäller rörande beslut om användning av den fasta fondens
kapitalbehållning (se § 4).

§ 9 Sällskapets upplösning
Skulle beslut fattas om Sällskapets upplösning, skall, sedan alla Sällskapets skulder
betalats, dess samlingar och övriga tillgångar överlämnas till någon offentlig institution,
som kan garantera att de används till främjande av det syfte, för vilket Sällskapet stiftats.

