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Stadgar
för
Hydrotekniska Sällskapet
Antagna vid konstituerande möte den 17 mars 1946. Reviderade den 14 mars 1948, den 11 mars 1953, den 14 mars
1967, den 9 mars 1983, den 25 januari 1994 och den 5 februari 2002.

§1
Ändamål
Sällskapets syfte är att främja utvecklingen av hydroteknikens tillämpningar vid hushållning med och
vård av vattenresurserna i odlingslandskapet. Hydroteknikens tillämpningar omfattar därvid tekniska,
juridiska och ekologiska aspekter på vattnet i samhällets utveckling.
§2
Verksamhet
Sällskapet är ideellt och opolitiskt och verkar främst
genom att arrangera överläggningar, föredrag och
exkursioner i avsikt att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete och för att sprida kunskap om forskningsresultat och erfarenheter från den praktiska tillämpningen.
§3
Verksamhetsår

Ledamöter och ersättare skall vara medlemmar i
Sällskapet. Mandattiden är för såväl ledamöter som
ersättare två år.
Första gången dessa reviderade stadgar tillämpas
vid val av styrelse väljs sju ledamöter och tre ersättare. Av dessa väljs fyra ledamöter och en ersättare
för en period av två år samt tre ledamöter och två
ersättare för en period av ett år. Vid följande årsmöten väljs varje gång tre ledamöter och två ersättare
respektive fyra ledamöter och en ersättare för två
år.
Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden
när anledning härför föreligger. För beslutsmässighet fordras att minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Ersättare inträder, vid förfall
för ledamot, i den ordning som styrelsen beslutat.
Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Beslut fattas med enkel majoritet.

Verksamhetsåret är lika med kalenderåret.

§6

§4
Medlemmar

Styrelsens verksamhet
Det åligger styrelsen:

Sällskapet består av ordinarie medlemmar och
hedersmedlemmar. Ordinarie medlemmar erlägger
årsavgift, vars storlek för nästkommande år bestäms vid årsmöte. I stället för årlig avgift kan erläggas en engångsavgift vars storlek för nästkommande år bestäms vid årsmöte. Hedersmedlem erlägger
ej avgift.

-

Erläggs inte fastställd årsavgift före årets utgång
anses utträde ur sällskapet ha skett.

-

Hedersmedlem utses av årsmöte efter enhälligt
förslag från styrelsen.
§5
Styrelse
Sällskapets ärenden handläggs av en styrelse,
bestående av 7 ledamöter. För ledamöterna väljs tre
ersättare. Bland ledamöterna väljs för ett år ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare. De båda sistnämnda posterna kan innehas av en
och samma person.

-

-

att efter förslag av någon medlem välja in nya
medlemmar och att underrätta de nyvalda om
valet,
att utlysa sammanträden och anordna exkursioner,
att förvalta sällskapets ekonomi och vårda dess
tillhörigheter,
att utarbeta årsberättelse med resultat- och
balansräkning,
att för varje verksamhetsår utarbeta verksamhetsplan, kostnadsbudget och förslag till medlemsavgift och
att handlägga alla frågor, som av sällskapet
hänskjuts till styrelsen.
§7
Revisorer

Styrelsens förvaltning och Sällskapets räkenskaper
under verksamhetsåret skall granskas av två revisorer, valda för tiden till nästa årsmöte. För revisorerna väljs två ersättare.
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§8
Valnämnd
Valnämnden skall bestå av ordförande och två
ledamöter och väljs bland medlemmarna för tiden till
nästa årsmöte.
Det åligger valnämnden att förbereda och föreslå
val av styrelseledamöter och revisorer jämte ersättare för dessa.
Sammankallande i valnämnden är dess ordförande.

Viktiga ärenden skall för att tas upp på årsmötet i
god tid anmälas till styrelsen. Begär minst en femtedel av de närvarande medlemmarna en frågas bordläggning skall frågan bordläggas till nästa sammanträde. Dock får samma ärende inte bordläggas mer
än en gång.
Endast närvarande medlemmar äger rätt att delta i
Sällskapets beslut varvid varje medlem har en röst.
Vid alla val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal
har mötets ordförande utslagsröst.

§9

Val och omröstningar sker öppet såvida inte sluten
votering begärs av närvarande medlem.

Möte

§11

Sällskapet samlas till årsmöte samt till ytterligare
sammankomster, när styrelsen så finner lämpligt,
eller när minst 10 medlemmar till styrelsen skriftligen så begärt.

Ändring av stadgarna

Kallelse utsänds till medlemmarna minst en vecka i
förväg.
§10
Årsmöte
Dagordning skall bifogas kallelse till årsmöte.
Mötet öppnas av Sällskapets ordförande och dagordningen skall innehålla
-

fråga om mötet blivit behörigen utlyst
fastställande av dagordning
val av mötesordförande
val av mötessekreterare
val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
fråga om fastställande av resultat och balansräkning
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
val av styrelseledamöter och ersättare
val av ordförande, vice ordförande, sekreterare
och skattmästare
val av revisorer och ersättare
val av valnämnd
övriga frågor

Ändrings- och tilläggsförslag till Sällskapets stadgar
skall vara inlämnade till styrelsen minst två månader
före sammankomst. Styrelsen framlägger förslaget
jämte eget yttrande. I kallelsen till sammankomsten
skall framgå att förslag till stadgeändring kommer att
behandlas.
För stadgeändring krävs att beslut härom fattas på
två på varandra följande sammankomster varav en
skall vara årsmöte.
§12
Upplösning av Sällskapet
För beslut om Sällskapets upplösning fordras att
förslag härom bitträds av minst ¾ av de röstande
vid två på varandra följande sammankomster varav
en skall vara årsmöte.
Med beslutet skall följa en plan för avveckling och
disponering av Sällskapets tillgångar. Underlag till
planen skall lämnas av styrelsen.

