
 

 
 
 
 

Geografilärarnas Riksförening 
 

 

STADGAR 
antagna vid årsmöte i Umeå 1993 

med ändringar antagna vid årsmöte i Umeå 1998 
 

§ 1  
Geografilärarnas Riksförening har till uppgift att främja undervisningen i geografi, sprida 
upplysning om den geografiska vetenskapens betydelse för vårt samhällsliv samt stärka 
ämnets ställning inom undervisningsväsendet och inom svenskt kulturliv i övrigt. 
 

§2 
Medlem i föreningen kan var och en bli som undervisar eller bedriver studier inom det 
geografiska ämnesområdet. Även andra för föreningens syften intresserade kan bli med-
lemmar. 
 

§3 
Föreningens medlemmar kan organisera lokalavdelningar, s.k. kretsar. För bildande av 
krets fordras medgivande av föreningens styrelse. Föreningen verkar för bildandet av 
sådana kretsar. Kretsarna avger rapport om sin verksamhet till föreningens styrelse minst 
en gång årligen. Varje krets är i princip ekonomiskt självbärande. 
 

§4 
Föreningens verksamhetsår räknas 1 januari - 31 december. Kassaböcker och proto-
koll ska överlämnas till revisorerna minst en månad före årsmötet. 
 

§5 
Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte varje år senast 15 april samt till extra 
möte när föreningens styrelse eller minst två kretsstyrelser så kräver. Kallelse utgår genom 
styrelsens försorg minst en månad före årsmötet. 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötesdagen. 
Vid ordinarie årsmöte ska förekomma: 

1. Godkännande av föredragningslista 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av två protokolljusterare 
5. Mötets behöriga utlysande 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 



9. Förslag till budget 
10. Val av ordförande i föreningen och styrelsen 
11. Val av två ordinarie ledamöter i styrelsen 
12. Val av två styrelsesuppleanter 
13. Val av två revisorer jämte ersättare 
14. Val av förtroenderåd i enlighet med §7 nedan 
15. Val av tre ledamöter i valberedning 
16. Fastställande av årsavgift 
17. Övriga ärenden. 

 
Vid möte har varje närvarande medlem, som erlagt medlemsavgift, en röst. 
 

§6 
Utöver ordföranden består styrelsen av fyra ordinarie ledamöter, som väljs för två år. 
Styrelsen förnyas successivt, hälften varje år. 
I styrelsen bör ingå företrädare för skilda skolformer. Geografisk spridning och jämställd 
hetsaspekter bör beaktas. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna eller deras ersättare är när-
varande. Styrelsen äger företräda föreningen, planlägga verksamheten och ansvara för 
förvaltningen av föreningens kapital och intäkter. 
 

§7 
Vid ordinarie årsmöte väljs ett förtroenderåd vars ledamöter är villiga att stå till styrelsens 
förfogande för handläggning av enskilda uppdrag inom ramen för föreningens syften och 
verksamhet. 
Förtroenderådet ska även bistå styrelsen med synpunkter på föreningens verksamhet. 
Förtroenderådet bör vara allsidigt sammansatt och bestå av högst 15 ledamöter. 
 

§8 
Geografiska Notiser är föreningens tidskrift. Redaktionen är ansvarig inför årsmötet. 
Huvudredaktör och ansvarig utgivare utses av styrelsen. 
Huvudredaktören äger rätt att utan beslutsrätt deltaga i styrelsens möten. 
 

§9 
Förslag om ändring av stadgarna inges skriftligen minst tre månader före årsmötet till 
styrelsen, som däröver ska avge yttrande. 
Beslut om ändring eller tillägg till stadgarna fattas vid ordinarie årsmöte med minst 2/3 
majoritet. 

 
§10 

Beslut om föreningens upplösning och om disposition av dess befintliga tillgångar fattas 
vid två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid för beslut fordras 2/3 majoritet. 


