Permutation av
Kammarkollegiet D 9/2-4802-18
Kammarkollegiet D 9.2-06598-2019

Stadgar
för
SKOGSSÄLLSKAPET
bildat år 1912 Göteborg på initiativ av disponenten A. Edwin Ohlsson.
Genom Kammarkollegiets beslut den 1 mars 1979 har den av disponenten A. Edwin Ohlsson bildade
Stiftelsen Skogssällskapets skogsfond sammanlagts med Skogssällskapet
§ 1.

Skogssällskapet är en ideell stiftelse med allmännyttiga syften.
§ 2.
Skogssällskapets ändamål är att främja skogshushållningen och naturvården.
§ 3.

På

skogshushållningens område skall Skogssällskapet medverka till att mark med otillfredsställande
produktion, som ä r för skogsbruk avsedd och tjänlig, blir för detta ändamål tillvaratagen och att
splittrade ägor sammanföres till brukningsdugliga enheter.

I angivna syfte skall sällskapet söka samarbete med kommuner - såväl primärkommuner som
landsting - och andra som för uppgiften kan ha intresse.
Jämväl må sällskapet taga initiativ till och stödja skoglig forskning.
§ 4.

På naturvårdens område skall Skogssällskapet medverka till att naturens egenart och landskapets
skönhet bevaras och framhäves.
För likartade ändamål må sällskapet kunna anslå medel ävensom förvärva eller arrendera områden med
märklig eller för landskapets karaktär värdefull växtlighet.
Jämväl må sällskapet åtaga sig vården o ch förvaltningen av naturminnen, reservat och liknande
skyddsobjekt samt bistå kommuner, stiftelser och andra i strävanden att åt allmänheten bevara för
friluftslivet värdefulla uppehålls- och strövområden.
§ 5.
I all sin verksamhet skall Skogssällskapet eftersträva samarbete med myndigheter och sammanslutningar inom respektive verksamhetsområden.
§ 6.

Skogssällskapets angelägenheter skall handhavas av en styrelse om minst sju och högst nio ledamöter,
Skogs- och lantbruksakademien
Svenska naturskyddsföreningen
Göteborgs kommun
Svenska kommunförbundet
utser envar en ledamot och en suppleant for tre räkenskapsår i sänder. Avgår sålunda utsedd ledamot eller suppleant under mandattiden utses annan för återstående tid.

Styrelsen antager normalt sex räkenskapsår i sänder verkställande direktör, s o m r föredragande.
Styrelsen äger att för högst tre räkenskapsår i sänder utse ytterligare
jämte suppleanter, som styrelsen finner för uppdraget särskilt lämpliga,

högst fem ledamöter

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
§ 7.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande for tre räkenskapsår i sänder.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören.
Styrelsen är beslutför när minst fem av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För ändring av Skogssällskapets ändamål i
§ 2 kräves dock antingen godkännande på ett sammanträde
av enhällig styrelse eller
godkännande på två sammanträden med minst en månads mellanrum av minst två tredjedelar
av samtliga styrelseledamöter. Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som justeras
i den ordning styrelsen bestämmer.
Skogssällskapets firma tecknas av var för sig verkställande direktören och den eller de av
styrelsens ledamöter som styrelsen därtill utser.
§ 8.

Styrelsens ledamöter åtnjuter vid deltagande i sammanträden, exkursioner och andra resor i
Skogssällskapets ärenden resekostnadsersättning och traktamente enligt högsta klass i allmänna
resereglementet.
§ 9.
Räkenskaperna avslutas per 31 december. De skall jämte bokslutet och styrelsens förvaltningsberättelse stå till ꞏrevisorernas förfogande senast den 30 april.
§ 10.
Styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisorernas utses för två år i sänder, den ene av s t y r e l s e n , den andre av Handelskammaren i
Göteborg - Västsvenska Handelskammaren. Den av handelskammaren utsedde revisorn skall
vara auktoriserad.
Revisionsberättelse skall senast den 15 juni avges till länsstyrelsen och Skogssällskapets styrelse.
§ 11.
I län där skogsallmänningsfond finns, tillkommen för eller annars avsedd att inom länet främja de syften som tillagts sällskapet, skall beslutanderätten om fondens användning utövas av
Skogssällskapets styrelse efter samråd med vederbörande landshövding, länsjägmästare och
lantbruksdirektör.
§ 12.
Skogssällskapet skall stå under länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län tillsyn.

