STADGAR

FÖR TEKNISKA SAMFUNDET I GÖTEBORG

Antagna den 3 november 1882, samt ändrade den 16 december 1889, den 17 december 1907, den 6
februari 1912, den 14 november 1924, den 6 december 1927, den 28 maj 1929, den 15 februari 1934, den
24 november 1950, den 27 november 1953, den 9 maj 1958, den 30 november 1971, den 25 november
1974, den 27 januari 1982, den 27 april 1988, den 9 april 1991, den 8 november 1995, den 18 april 2000,
den 26 nov 2002, den 15 november 2007, den 4 maj 2009, den 15 november 2012, den13 november 2013 samt
den 10 maj 2017.

Denna sammanslutning, vars namn är
Tekniska Samfundet i Göteborg, i det
följande kallat Samfundet, har till
ändamål att främja intresset för
ingenjörsvetenskap och ingenjörskonst
samt att gagna teknikens ändamålsenliga
användning I samhället.

§ 2 Medlemmar
Samfundets medlemmar är personer
med teknisk verksamhet, tekniska
arbetsuppgifter, teknisk utbildning eller
som i övrigt vill stödja Samfundets
ändamål. Medlem blir den som ansökt
härom, som godkännes av Samfundets
Styrelse och som ej av särskilda skäl skall
förvägras medlemskap. Medlem kan
uteslutas. Samfundets Styrelse kan på
eget initiativ föreslå mötet att kalla en
medlem till Samfundet, om denne
persons medlemskap bedöms främja
Samfundets verksamhet eller för ett
uttryck för Samfundets uppskattning av
denne person. Kallad medlem erlägger
ingen årsavgift. Över Samfundets
medlemmar hålles förteckning.

§ 3 Verksamhet
Samfundet verkar genom: Allmänna
möten där frågor av allmänt intresse
och Samfundets verksamhet
behandlas.
Seminarier, företagsbesök. Föredrag
eller andra aktiviteter anordnade av
programgruppen eller av en
kombination av
styrelsen/programgruppen och andra.
Stöd till ungdomars val till teknisk

utbildning genom att öka intresset
för teknik hos ungdomar och avsätta
medel ur Samfundet till stipendier I
syfte att premiera goda studieinsatser.
Stöd till extern verksamhet I form av
bidrag till teknikutställningar,
tekniköverföring, teknikutbildning eller
annan teknisk verksamhet I samhället.
Verksamheten administreras genom
Samfundets kansli. Samfundets
verksamhet är kalenderåret.

§ 4 Styrelse
Samfundets angelägenheter sköts av en
styrelse, som har sitt säte i Göteborg
och består av ordförande, samt minst 6
ledamöter samt avdelningarnas
ordförande. Vid styrelsens
konstituerande sammanträde efter val
skall två av styrelsens ledamöter utses
till sekreterare respektive
kassaförvaltare.
Ordförande och sekreterare bör inte
bytas samma år som kassaförvaltare
och vice ordförande. Styrelsen skall leda
föreningens verksamhet och förvalta
dess tillgångar. Samfundets Styrelse
utarbetar en budget för kommande år
som föreläggs vid
beslut på årets sista allmänna möte,
benämnt Samfundets höstmöte.
Samfundets Styrelse skall vid
Samfundets allmänna vårmöte,
benämnt årsmöte, avge berättelse över
Samfundets verksamhet, ekonomi och
finansiella förvaltning under närmast
föregående kalenderår. Denna
berättelse skall i god tid tillställas
Samfundets valda revisorer.
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Samfundets Styrelse sammanträder på
kallelse av ordföranden eller då minst tre
av dess ledamöter så påfordrar. Styrelsen
är beslutsmässig då minst fyra av dess
ledamöter är närvarande och deltar i
avgörandet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
§ 5 Samverkan mellan styrelse
och Programgruppen
Samverkan tillgodoses genom att en
kontaktperson utses I styrelsen.
Kontaktpersonen kan även delta I
programgruppens arbete.

§ 6 Programgrupp
Samfundet väljer vid höstmötet en
programgrupp som har uppdrag att
ordna studiebesök, föredrag eller
seminarier. Programgruppen består av
minst fem personer. Gruppen bör I sin
verksamhet sträva efter att spegla ett
brett tekniskt fält och en blandning av
modern teknik och teknikhistoria.
Programgruppen väljer själv med
vilka arbetsformer den verkar.

§ 7 Sammanträden
Samfundet har två ordinarie
allmänna möten, ett på våren,
benämnt årsmöte och ett på hösten,
benämnt höstmöte varvid val av
styrelse sker, samt, om så erfordras,
extra möten. Tid och plats för dessa
möten bestäms av Samfundets Styrelse.
Fackavdelningarnas sammanträden
bestäms av fackavdelningarnas styrelse.

§ 8 Beslut
Beslut i Samfundets fattas genom öppen
omröstning, om ej annat begärs. Val
avgörs vid lika röstetal genom lottning. I
andra frågor gäller vid lika röstetal den
mening som biträdes av ordföranden.
§ 9 Kallelser
Kallelse till Samfundets allmänna möten
skall delges medlemmarna senast tio
dagar före allmänt möte och innehålla

uppgift om de ärenden som skall upptas
till behandling på mötet.
§ 10 Funktionärer
Samfundet väljer funktionärer vid
höstmötet för året enligt följande:
Samfundets Styrelse för två år:
Vartannat år ordförande och tre
ledamöter. Vartannat år tre ledamöter.
För ett år: Två revisorer och två
revisorssuppleanter.
Vid höstmötet väljs programgrupp
för två år, hälften varje år.
Vid Samfundets årsmöte väljs för två år
tre medlemmar I valkommitté, minst
två väljes varje år. Avgår funktionär
före mandatperiodens utgång, förrättas
kompletteringsval vid första allmänna
möte efter avgången.
§ 11 Valkommitté
Val av Samfundets styrelse-‐
medlemmar förbereds av en
valkommitté enligt paragraph 10.
Valkommittén skall vid höstmötet
föredra förslag till nya medlemmar i
Styrelsen.

§ 12 Avgifter
Till Samfundet erlägger medlem
årsavgift, vars storlek fastställes för
kommande år vid ordinarie höstmötet
för året. Årsavgiften erlägges på
anmodan från Samfundet,
företrädesvis under första kvartalet av
det år den avser.
Medlem som inträder i Samfundet
under andra halvåret erlägger halverad
avgift för inträdesåret.
Medlem som tidigare avgiftsbefriats av
Samfundet är avgiftsbefriad.

§ 13 Uteslutning
Medlem som ej erlägger vederbörligen
fastställd årsavgift skall av Samfundets
Styrelse uteslutas ur Samfundet, såvida
inte medlemmen kan anföra särskilda
skäl, vilka av Styrelsen godtas. Skulle
medlem bevisligen motarbeta
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Samfundets ändamål, skada dess
anseende eller på annat sätt visa sig
ovärdig medlemskap i Samfundet, skall
medlemmen på förslag av Styrelsen
uteslutas ur Samfundet efter beslut på
allmänt möte.
§ 14 Utträde
Medlem, som önskar utträde ur
Samfundet, skall skriftligen hos
Samfundets Styrelse göra anmälan
härom.

§ 15 Tillgångar
Medlem äger, om ej annat avtalats, icke
del i Samfundets tillgångar och skulder
och är ej personligen ansvarig för någon
av dess skulder.
§ 16 Firmateckning Samfundets
firma tecknas av ordförande,
sekreterare eller kassaförvaltare
var för sig.

Förslag om stadgeändring skall
anges i kallelse och upptas som
särskild punkt på dagordningen.

§ 19 Upplösning
För Samfundets upplösning fordras
beslut därom vid två på varandra
följande allmänna möten. Förfarande för
en sådan upplösning bestäms vid det
tidigare av de två mötena på förslag av
Samfundets Styrelse.
Förslaget om upplösning skall
anges i kallelsen till mötet.
§ 20 Tillgångar vid upplösning
Har samfundets upplösning
beslutats, skall samtliga tillgångar
överlämnas till någon institution i
Göteborg att användas till främjande
av allmännyttigt tekniskt ändamål.

§ 17 Revision
Samfundets Styrelses förvaltning av
verksamhet och finanser samt
räkenskaper skall granskas av de av
höstmötet valda revisorer som
tillsammans skall avge en
revisionsberättelse. Denna skall till-‐
eller avstyrka ansvarsfrihet för
Samfundets Styrelses ledamöter för
förvaltningen under den tid revisionen
omfattar samt vara avgiven i god tid
före årsmötet.
§ 18 Ändring av stadgar
Förslag tilländring av eller tillägg till
dessa stadgar inlämnas skriftligen till
samfundets Styrelse, som jämte eget
yttrande över förslaget framlägger
detta senast vid det andra ordinarie
allmänna mötet efter förslagets
ingivande. Det förslag som då antages,
skall för att bli giltigt bekräftas genom
beslut vid nästa ordinarie allmänna
möte.
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