
Stadgar för Mendelska Sällskapet i Lund 
Antagna den 28 februari 1920. Reviderade den 11 april 1983 och den 11 december 1984. 

 

§ 1  

Sällskapets uppgift är: 

a) att till tankeutbyte i fackliga frågor sammanföra dem som ägna sig åt vetenskapliga 

ärft1ighetsstudier och deras praktiska tillämpning eller äro härför intresserade. För detta 

ändamål anordnas möten med föredrag, diskussioner och demonstrationer där hithörande 

frågor behandlas. Vidare bör detta syftemål befrämjas genom att så långt som möjligt anordna 

besök av vetenskapsmän i facket från andra orter i in- och utlandet, 

b) att väcka intresse för och befordra vetenskapliga ärftlighetsundersökningar samt att 

överhuvudtaget sprida kännedom om och intresse för ärftlighetsläran och närstående 

spörsmål, 

c) att utgiva en tidskrift för ärftlighetsforskning samt på andra sätt underlätta publiceringen av 

ärftlighetsundersökningar. 

 

§ 2  

Sällskapets med1emmar äro dels ordinarie, dels hedersledamöter. Medlemskap vinnes genom 

inval. 

 

§ 3  

I sällskapet kan inväljas: 

a) var och en som ägnar eller ägnat sig åt ärftlighetsvetenskapliga studier eller deras praktiska 

tillämpning, 

b) de som äro intresserade av att följa det vetenskapliga arbetet inom genetiken. 

 

§ 4  

För inval av nya ledamöter gäller: Ledamot av sällskapet äger att därom göra förslag 

motiverat med hänsyn till § 3. Vid förslagets protokollförande utsättes icke namnet. För inval, 

som först kan ske på mötet efter det vid vilket förslaget väckts, fordras majoritet av avgivna 

röster. Erhålles icke detta röstetal, protokollföres beslutet icke. 

 

  



§ 5  

Såväl inom som utom sällskapet stående personer kunna föreslås till hedersledamöter. Vid 

förslagets protokollförande utsättes icke namnet. För inval, som först kan ske på mötet efter 

det vid vilket förslaget väckts, fordras 2/3 av avgivna röster. Erhålles icke detta röstetal, 

protokollföres beslutet icke. Hedersledamot är befriad från alla avgifter till sällskapet. 

 

§ 6  

Vid första mötet varje nytt kalenderår väljes en styrelse bestående av ordförande, vice 

ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör jämte tre suppleanter. Om 

revisionsberättelse för föregående kalenderår inte kan presenteras vid första mötet under det 

nya året, uppskjutes styrelsevalet tills revisionen är färdigställd. Avgår styrelseledamot under 

året från sitt uppdrag, inväljes på nästkommande möte ny ledamot för återstående delen av 

året. 

 

§ 7  

För skötande av sällskapets tidskrift utser sällskapet en redaktör. Redaktören är vald för den 

tid utgivandet av pågående volym av tidskriften omfattar, och mandatet förnyas automatiskt 

såvida icke sällskapet anser sig genom särskilt beslut böra välja ny redaktör. 

 

§ 8  

Styrelsen ombesörjer föredrag och förbereder viktigare ärenden som skola behandlas på 

sällskapets möten; förvaltar och ansvarar för föreningens medel; bevakar föreningens 

intressen beträffande tidskriften och övriga angelägenheter. Styrelsen är beslutsmässig i 

vanliga fall då tre medlemmar äro närvarande, men måste vid viktigare, särskilt ekonomiska 

frågor, vara fulltalig för att beslut skall kunna fattas. För att erhålla fulltalighet, då så 

erfordras, skall sekreteraren inkalla suppleanterna i bestämd ordning. 

 

§ 9  

Ordföranden leder styrelsens och sällskapets förhandlingar samt representerar föreningen i 

förekommande fall. 

 

§ 10  

Vice ordföranden har att biträda ordföranden och när så erfordras sköta ordförandens 

åligganden. 



 

  

§ 11  

Sekreteraren för protokoll vid styrelsens och sällskapets möten samt ombesörjer kallelse till 

dessa. Vice sekreteraren är sekreterarens suppleant. 

 

§ 12  

Kassören handhar sällskapets räkenskaper och använder därvid av styrelsen godkänd 

redovisningsform. 

 

§ 13  

Redaktören sköter och redigerar sällskapets tidskrift i enlighet med av styrelsen beslutade 

riktlinjer. Tidskriften bör i görligaste mån vara ekonomiskt självbärande. Eventuellt 

ekonomiskt överskott från tidskriftsverksamheten tillfaller sällskapet att användas i enlighet 

med dess syfte. 

 

§ 14  

För att granska styrelsens förvaltning samt kassörens, redaktörens och sekreterarens 

räkenskaper väljas två revisorer och två suppleanter vid samma möte som utser ny styrelse. 

Vid första mötet varje kalenderår föredrages revisionsberättelsen, och med ledning av denna 

beslutar sällskapet om ansvarsfrihet. Om revisionen inte är färdigställd vid detta tillfället 

uppskjutes frågan om ansvarsfrihet till det möte vid vilket revisionsberättelsen kan föredragas. 

 

§ 15  

Vid alla omröstningar gäller, såvida ej annat för särskilt fall är stadgat, enkel pluralitet. 

Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Då så begäres sker omröstning med slutna 

sedlar. Vid lika röstetal avgör då lotten. 

 

§ 16  

Ändring av stadgarna föreslås på allmänt möte. Beslut kan dock ej fattas förrän på det 

följande. Beslutar medlemmarna att upplösa sällskapet tillfaller dess tillgångar Fysiografiska 

Sällskapets i Lund Nilsson-Ehle-fond för främjande av teoretisk och tillämpad 

ärftlighetsforskning. 


