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Stadgar för  
 
PUGGEHATTEN - Skånes Mykologiska Förening 
Organisationsnummer 845003-3355 
 
Stadgarna är först antagna vid ett konstituerande möte den 23 november 1987. Namnändring 
från Puggehatten- Mykologisk Förening till Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening 
gjordes vid årsmötet den 27 februari 1995. Förändringar av §2 och §3 gjordes vid årsmötet 
den 20 februari 2016. 
 
§ 1 Firma 
Föreningens firma skall vara "Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening". 
 
§ 2 Föreningens mål  
Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening skall verka för 
a) en bättre kännedom om Skånes funga 
b) ökade kunskaper om svampar och deras roll i naturen hos medlemmar och allmänhet via 
exkursioner, föredrag, rådgivning, utställningar m.m. 
c) skydd av vår natur och för att svampplockning och annat uppträdande i skog och mark sker 
under iakttagande av gällande naturvårdslagar 
d) att kontakt upprätthålls med mykologiska föreningar i Sverige och i grannländerna.
  
§ 3 Medlemskap 
Föreningen är öppen för alla som vill arbeta för dess mål. Medlem är den som har erlagt 
stadgeenlig avgift. Person, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan 
väljas till hedersmedlem av årsmötet. Förslag på hedersmedlem ska komma från styrelsen. 
Person, som kan väljas som hedersmedlem, kan vara både medlem och icke medlem. 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 
 
§ 4 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hålles i februari. Senast en månad före årsmötet skall medlemmarna erhålla 
skriftlig kallelse med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas. Frågor avsedda att tas 
upp på ordinarie årsmöte skall skriftligen insändas till styrelsen före den 15 oktober. Extra 
årsmöte kan utlysas av styrelsen när den finner det nödvändigt, när revisorn så påfordrar eller 
när minst 1/3 av föreningens medlemmar så anser. Därvid må endast de ärenden behandlas 
som anges i kallelsen. 
 
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma 
a) val av ordförande och sekreterare för mötet 
b) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 
c) fråga om mötet är behörigen utlyst 
d) styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
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e) revisorernas berättelse 
f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltnıng 
g) beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
h) val av ordförande 
i) val av övriga styrelseledamöter 
k) val av revisor och revisorssuppleant  
l) val av valberedning 
m) fastställande av årsavgift 
n) övriga ärenden. 
 
§ 5 Styrelsen 
Styrelsen skall bestå av ett udda antal personer och omfatta ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör samt ytterligare ledamöter. Styrelsen väljs för två år med halva antalet 
varje år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Styrelsen skall 
a) ansvara för den löpande verksamheten i enlighet med föreningens målsättning 
b) bokföra föreningens ekonomi och tillhörigheter 
c) föra protokoll över alla sammanträden 
d) planera, informera och genomföra exkursioner och möten enligt § 2b. 
 
§ 6 Firmatecknare 
Firmatecknare är ordförande, sekreterare och kassör var för sig. 
 
§ 7 Räkenskaper, revision 
Föreningens räkenskaper förs per den 31 december och skall i avslutat skick senast en månad 
före årsmötet överlämnas till den vid föregående årsmöte valda revisorn. Revisorn skall vid 
det följande årsmötet avge berättelse över sin granskning av den ekonomiska verksamheten. 
 
§ 8 Upplösning av föreningen 
Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening fortbestår så länge minst tio av dess medlemmar 
så anser. Förslag om föreningens upplösning kan endast framläggas vid ordinarie årsmöte och 
beslut härom skall fattas av två årsmöten med minst tre månaders mellanrum. Styrelsen 
beslutar om hur det skall förfaras med eventuella tillgångar vid föreningens upplösning. 
 
§ 9 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan ske om beslut härom fattas av ordinarie årsmöte. 
Ändringsförslag skall ingivas till styrelsen senast den 15 oktober och meddelas i kallelsen till 
årsmötet. 


