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§ 1 
Geologiska Föreningen har till uppgift att såsom riksförening främja geologin, såväl den 
teoretiska som den tillämpade, och de med densamma besläktade vetenskaperna. 
 
§ 2 
Föreningen skall verka för denna sin uppgift genom möten med föredrag och diskussioner, 
utgivande av en tidskrift samt med hjälp av övriga till buds stående medel aktivera 
intresset för geologin och hävda dess ställning i samhället. 
 
§ 3 
Föreningen skall minst en gång årligen i fält eller i anslutning till institutioner med 
geologisk verksamhet hålla möte över ett eller flera ämnen av mera allmänt intresse för 
många av landets geologer. Föreningen skall senast under maj månad hålla årsmöte för att 
avhandla interna angelägenheter. Årsmötet bör vara förenat med föredrag eller annan 
presentation av vetenskapligt eller i övrigt av geologiskt intresse. Därutöver bör 
föreningen, enskilt eller i samarbete med lokala geologföreningar, vid lämpliga tidpunkter 
anordna extra möten med geologiska föredrag, exkursioner eller dylikt. Vid möten kan 
även icke-ledamöter närvara. 
 
§ 4 
Föreningen bör inom ramen för sin verksamhet bereda sina ledamöter tillfälle att hålla 
föredrag, lämna meddelanden samt föreslå ämnen att diskutera vid ett följande möte. 
Föredrag och meddelande skall alltid i förväg anmälas hos sekreteraren, som i samråd med 
styrelsen eller särskild organisationskommitté äger att uppgöra föredragningslista för 
kommande möten. 
 
§ 5 
Föreningen äger och utger en vetenskaplig tidskrift. Styrelsen äger att med därför särskilt 
ägnad institution träffa avtal om tidskriftens marknadsföring och distribution samt vid 
behov ansöka om offentligt stöd för dess finansiering. Föreningen kan träffa avtal med 
annan organisation om samutgivning av tidskrifter. 
 
§ 6 
Föreningen utgörs av: 
1. Förste hedersledamot 
2. Korresponderande ledamöter (Honorary Corresponding Members), vilka skriftligen 
föreslås hos styrelsen, som efter samråd med ytterligare sakkunniga bland föreningens 
ledamöter förrättar inval. De korresponderande ledamöternas antal skall vara högst 25, och 
endast utlänning må väljas till korresponderande ledamot. 
3. Ledamöter, vilka utan hänsyn till nationalitet antas av styrelsen efter anmälan om 
inträde. 



4. Företag och organisationer kan vinna stödjande medlemskap. Årsavgiften sätts därvid 
oberoende av vad som stadgas nedan i § § 7 och 14. 
 
§ 7 
Varje ledamot erlägger en av föreningen fastställd årsavgift. Korresponderande ledamot är 
befriad från avgift, så ock ledamot som under 50 år erlagt avgift till föreningen eller enligt 
tidigare stadgar erlagt engångsavgift. Ledamot som under två på varandra följande år ej 
erlagt avgift skall anses ha avgått ur föreningen. 
I ledamots avgift ingår subskription på föreningens tidskrift till ett reducerat pris. För 
studerande ledamot kan fastställas ytterligare reducerat subskriptionspris. 
 
§ 8 
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse, bestående av föreningens 
ordförande, sekreterare, redaktör och skattmästare samt ytterligare tre valda ledamöter, av 
vilka senare endera vid förfall för ordföranden intager dennes plats. Varje styrelseledamot 
har en röst. Styrelsen är beslutsför vid närvaro av minst fyra ledamöter. Beslut fattas med 
enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Styrelsens mandatperiod sammanfaller med 
kalenderåret. 
 
§ 9 
Ordförande leder föreningens och styrelsens förhandlingar samt tecknar dess namn, i 
förvaltningsfrågor dock tillsammans med skattmästare eller sekreterare, såframt icke 
styrelsen för sin mandatperiod annat beslutar. 
Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden samt ombesörjer 
övriga med föreningens skötsel sammanhörande göromål. 
Redaktören ombesörjer redigering av föreningens tidskrift, varvid han har samråd med en 
redaktionskommitté om minst tre personer rörande tidskriftens vetenskapliga innehåll och 
med styrelsen i ärenden, som påverkar tidskriftens ekonomi, allmänna tekniska utförande 
och yttre identitet. Redaktören leder den hjälppersonal, vars anställning tidskriftens budget 
medger. 
Skattmästaren för föreningens räkenskaper samt sköter vid förfall för sekreteraren dennes 
åligganden. 
 
§ 10 
Föreningen kan utse särskild kommitté att handlägga varaktiga speciella uppgifter inom 
dess verksamhetsprogram. Styrelsen kan utse särskild kommitté för utförande av tillfällig 
uppgift inom föreningens verksamhet. 
 
§ 11 
Föreningen kan till ledamot, som gjort sig särskilt förtjänt om densamma, utdela sin 
förtjänstplakett. 
 
§ 12 
Föreningens räkenskaper för det förflutna kalenderåret, tillika med styrelsens protokoll, 
skall senast i september påföljande år överlämnas till av föreningen utsedda revisorer, vilka 
skall avge berättelse över verkställd granskning. Revisionsberättelsen skall föredragas vid 
nästkommande ordinarie möte med föreningen, vilken därefter beslutar angående 
ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 



 
§ 13 
Val av föreningens ordförande, sekreterare, redaktör, skattmästare och ytterligare tre 
styrelseledamöter verkställs med slutna sedlar. Nomineringen av kandidater bereds av en 
av föreningen vid årsmötet ett år före valet tillsatt valkommitté med tre ledamöter, av vilka 
en såsom sammankallande utses till ordförande. Förslaget skall i form av en röstsedel 
utsändas till föreningens ledamöter minst två månader före årsmötet och röstningen skall 
vara avslutad en vecka före detta möte. Skulle ingen kandidat till viss post ha erhållit över 
hälften av avgivna röster, besätts posten genom direkt val med slutna sedlar vid årsmötet. 
Fyllnadsval till post, som blivit ledig under mandatperioden sker likaledes direkt med 
slutna sedlar vid ordinarie möte med föreningen. 
Andra val må, där ej sluten omröstning begärs, ske medelst acklamation. 
Har vid val två eller flera personer erhållit lika antal röster, avgörs dem emellan medelst 
lottning. 
 
§ 14 
Vid föreningens årsmöte utses 
1. För en period om två år: 
Ordförande, redaktör samt två styrelseledamöter, eller sekreterare, skattmästare och en 
styrelseledamot. De båda valkategorierna väljes vartannat år. Valet skall ske på sätt som 
stadgas i § 13. 
2.  Två revisorer och en revisorssuppleant att granska förvaltningen av föreningens 
angelägenheter under det följande året. För redaktören inleds mandatperioden det 
kalenderår som infaller näst efter det valet ägt rum. Årsmötet fastställer årsavgift för 
närmast kommande kalenderår. 
 
§ 15 
Styrelsen utser: 
1. Redaktionskommitté för nästföljande årgång av föreningens tidskrift på förslag av 
redaktören för samma årgång. 
2. Distributör av föreningens tidskrift för den period, som i avtal enligt § 5 kan komma i 
fråga. 
 
§ 16 
Förslag till ändring av dessa stadgar inlämnas skriftligen till styrelsen. Förslaget jämte 
styrelsens utlåtande delges föreningen vid nästföljande ordinarie möte, varefter förslaget 
underställs kommande ordinarie möte för beslut. För att föreslagen ändring skall anses 
godkänd av föreningen, fordras att vid omröstningen därom med slutna sedlar vid 
sistnämnda möte minst två tredjedelar av de avgivna rösterna bifaller ändringen. 


