
STADGAR
för

SVENSKA GEOFYSISKA FÖRENINGEN
gällande fr.o.m. 2002-05-15

Föreningens syfte
§ 1

Föreningens mål är att främja geofysisk forskning samt nordiskt och
internationellt samarbete inom geofysiken.

§ 2

För dessa syften vill föreningen verka bland annat genom att:

• anordna sammankomster;

• samarbeta med andra länders likartade föreningar och
 anordna nordiska och internationella geofysikermöten;

 
�utge den geofysiska tidskriften Tellus;

• förmedla samarbete mellan geofysiker;
 
• utdela Rossbypriset till framstående forskare inom geofysik enligt stadgarna;

Medlemskap 
§ 3

Medlemskap kan vinnas av fysisk eller juridisk person som är intresserad av
föreningens verksamhet och som erlagt medlemsavgift.

§ 4

Medlemsavgift för  fysiska personer (ledamöter) och för juridiska personer (institutioner,
företag mm.) beslutas på förslag av styrelsen vid föregående års ordinarie
föreningsstämma.

Ledamot som på en gång erlägger  tio gånger årsavgiften blir ständig ledamot.

Ledamot som särskilt utmärkt sig inom geofysiken eller föreningen kan, på förslag av
styrelsen, med minst två tredjedelars majoritet av närvarande medlemmar på ordinarie
föreningsstämma väljas till hedersledamot.

Ständiga ledamöter och hedersledamöter är befriade från årsavgiften.



Rossbypriset
§ 5

Föreningen har 1965 till minne av professor Carl-Gustaf Rossby instiftat en fond från
vilken medel används till att utdela ett pris för betydelsefulla vetenskapliga insatser
inom nordisk geofysik enligt nedanstående stadgar.

§ 5:1

Stadgar för Svenska Geofysiska Föreningens Rossbypris
§ 5:1:1

Priset är instiftat till minne av Carl-Gustaf Rossby för hans storartade insatser inom
geofysiken och för hans arbete för tillkomsten av föreningens tidskriften Tellus.

§ 5:1:2
Rossbypriset skall tilldelas framstående svensk eller utländsk forskare för betydelsefulla
vetenskapliga insatser inom nordisk geofysik. Priset utgörs av en minnesgåva.

§ 5:1:3
Innehavare av priset föreslås av styrelsen och beslutas av ordinarie föreningsstämma.
Samtliga föreningens ledamöter har rättighet att till styrelsen inkomma med förslag till
pristagare. Sådana förslag skall, för att kunna upptas på ordinarie föreningsstämma, ha
inkommit till styrelsen senast under december månad föregående år. Priset får inte tilldelas
medlem av styrelsen.

§ 5:1:4
Kostnader för priset skall täckas med medel ur föreningens Rossbyfond. Avsättning av
medel, ur föreningens kassa, till Rossbyfonden beslutas på förslag av styrelsen vid
ordinarie föreningsstämma.

Tellus                                      
§ 6

                        Enligt styrelsebeslut 1981-12-15 utges Tellus i två serier; Tellus A: Dynamisk
meteorologi och oceanografi samt Tellus B: Kemisk och fysikalisk meteorologi.
Det redaktionella ansvaret innehas av de av ordinarie stämman valda redaktörerna.

Styrelsen
§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med minst tio medlemmar, som
inom sig bör representera geofysikens skilda huvudgrenar.

Valbar till föreningens styrelse är fysisk person som är medlem i föreningen.

§ 8

Vartannat år väljer föreningen för två år framåt ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör, redaktörer och övriga styrelsemedlemmar i nu nämnd ordning.

Ordförande och vice ordförande kan omväljas ytterligare en period. Därefter får dessa i
denna egenskap ej omedelbart omväljas.

Vid samma tillfälle och för samma period väljer föreningen en revisor och en
revisorssuppleant för revision av styrelsens förvaltning. Vidare utses en valberedning
bestående av minst 3 personer varav en skall vara sammankallande.



§ 9

Det åligger styrelsen att:

 förbereda ärenden som skall behandlas vid föreningens sammankomster;
 företräda föreningen utåt;
 till första ordinarie sammankomst under arbetsåret komma med en berättelse över

föreningens verksamhet under det gångna arbetsåret

§ 10

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall vice ordförande.
Styrelsens beslut sker med enkel majoritet. Ordföranden äger utslagsröst. För
beslutsfattande måste minst fyra närvarande medlemmar vara ense därom.
Styrelsen bör sammanträda minst 4 gånger årligen.

Arbetsutskott
§ 11

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott med mandat att handlägga ärenden som
styrelsen
beslutar. Dessa skall redovisas vid påföljande styrelsemöte.

Ordinarie föreningsstämma
§ 12

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och består av de fysiska
personer som är medlemmar i föreningen.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast 15 maj. Tid och plats för stämman
bestäms av styrelsen. Kallelse till stämma skall vara medlemmarna tillhanda senast 4
veckor före stämman.

Vid ordinarie stämma skall följande punkter förekomma:

 fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
 val av ordförande och sekreterare för stämman.
 val av två justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet.
 styrelsens verksamhetsberättelse.
 revisors berättelse.
 fastställande av resultat- och balansräkning.
 fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
 utdelning av Rossbypriset.
 utseende av hedersledamöter.
 styrelsens förslag till budget för innevarande år samt avsättning av medel till

Rossbyfonden.
 fastställande av medlemsavgift för föreningens fysiska och juridiska personer för

nästkommande kalenderår.
 ärenden som väckts genom motion.
 ärenden som styrelsen förelägger stämman samt övriga ärenden.
 vartannat år väljes,

            ordförande för föreningen.
            vice ordförande för föreningen.
            sekreterare för föreningen.
          kassör för föreningen.
            redaktörer för Tellus.
            övriga styrelseledamöter.
            revisor och revisorssuppleant.
 i förkommande fall fyllnadsval för någon av ovannämnda funktioner.

 vartannat år utses en valberedning.
 stämmans avslutande.



Extra föreningsstämma
§ 13

Extra föreningsstämma  skall hållas när ordinarie stämma eller föreningens styrelse så
beslutar.

Då minst 15 av föreningens medlemmar skriftligen yrkar därpå skall extra stämma
utlysas av ordföranden inom 14 dagar.

Motioner
§ 14

Varje medlem  har motionsrätt till föreningsstämman. Motioner skall inges skriftligen till
föreningens styrelse senast den 1:a januari samma år som ordinarie
föreningsstämman. Förslag som inkommit för sent kan bli föremål för överläggning men
kan inte föranleda beslut.

Räkenskaper
§ 15

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. Föreningens räkenskaper skall vara
avslutade före den 15 mars, varefter de skall granskas av föreningens revisor. Skriftlig
revisionsberättelse avges vid ordinarie föreningsstämma.

Lokalavdelningar
§ 16

För bildande av lokalavdelning inom föreningen fordras att minst 10 ledamöter så
påkallar samt att minst samma antal blir medlemmar av lokalavdelningen vid dess
bildande.

Samtliga medlemmar i lokalavdelningen skall vara ledamöter av föreningen.

Lokalavdelningen väljer varje år för ett år framåt  ordförande, sekreterare och kassör.

Lokalavdelningen äger att besluta om eventuell lokalavgift utöver föreningen årsavgift.
Räkenskaperna handhas av lokalavdelningens kassör och granskas av föreningens
revisor.

Om lokalavdelningens ordförande inte är medlem av styrelsen, får vederbörande delta i
styrelsens förhandlingar men ej i dess beslut. Lokalavdelningens ordförande skall en
gång per år till föreningens styrelse avlägga rapport om lokalavdelningens verksamhet
föregående år. Denna rapport skall föreläggas styrelsen vid dess första ordinarie
sammankomst under arbetsåret samt fogas till föreningens verksamhetsberättelse för
året.

För beslut om lokalavdelnings upplösning fordras, två tredjedelars majoritet vid två på
varandra följande sammankomster.



Stadgeändringar
§ 17

För ändringar i stadgar erfordras lika beslut vid två på varandra följande
föreningsstämmor varav den ena skall vara ordinarie. För giltighet skall sådant beslut
fattas med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar.

Upplösning och likvidation
§ 18

Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande föreningsstämmor,
varav den ena skall vara ordinarie. För giltighet skall sådant beslut fattas med 2/3
majoritet av närvarande medlemmar vid föreningsstämman
.
Upphör föreningen genom samgående med annan förening, överförs föreningens
tillgångar till den nya föreningen. Ansvaret för att dela ut Rossbypriset övergår till den
nya föreningen.

Upphör föreningen eller dess verksamhet på annat sätt doneras dess tillgångar till den/
de vetenskapliga institutioner som bäst kan tänkas främja de mål föreningen verkat för.

-------  x  -------


