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 STADGAR FÖR ÖSTERGÖTLANDS ASTRONOMISKA SÄLLSKAP 
  Först antagna den 17 november 1978, senast ändrade den 8 november 2007. 
 
  § 1 
Östergötlands Astronomiska Sällskap, ÖAS, har till uppgift att samla astronomiskt 
intresserade personer och verka för främjande av intresset för den astronomiska vetenskapen 
inom främst Östergötland. Sällskapets säte är i Linköping. 
 
  § 2 
Sällskapet utgör en lokalavdelning av Svenska Astronomiska Sällskapet. 
 
  § 3 
Alla astronomiskt intresserade kan vinna medlemskap genom insättning av medlemsavgiften på 
sällskapets plusgirokonto. Man kan välja att vara medlem i enbart ÖAS eller i ÖAS och Svenska 
Astronomiska Sällskapet, SAS. I det senare fallet är man fullbetalande medlem och får därmed 
SAS tidskrift Populär Astronomi. Medlemmar i ÖAS får information via medlemsbladet 
CYGNUS. 
 
  § 4 
Sällskapets styrelse består av ordförande och minst fyra ledamöter varav en vice ordförande, 
en sekreterare och en kassör. Styrelsen väljs på två år vid årsmöte. Vid styrelseval väljs 
ordförande separat. För god kontinuitet bör halva styrelsen väljas varje år. Styrelsen utser 
inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
 Om en ledamot avgår innan hans mandat utlöpt utses efterträdare för återstående tid vid 
närmast följande medlemssammanträde. 
 Styrelsen sammanträder dels före årsmötet, dels på kallelse av ordföranden. Enkel 
majoritet gäller vid röstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 
 
  § 5 
Årsmöte hålls på ett av vårens sammanträden då styrelsen avger skriftlig redogörelse för det 
gångna årets verksamhet. ÖAS:s firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Vid 
årsmötet utses två revisorer samt en valberedning. 
 Tid och plats för årsmötet annonseras i CYGNUS senast två veckor före årsmötet. 
 
  § 6 
Beslut fattas av sällskapet med enkel majoritet. 
Beslut om kommande årets medlemsavgift fattas på ett av höstens möten. 
Beslut om stadgeändring får ske vid sammanträde närmast efter det, då förslag om sådan 
förelagts sällskapet. 
 
  § 7 
Beslut om upplösning av sällskapet skall fattas vid två efter varandra följande medlems-
sammanträden varvid minst 2/3 av de närvarande medlemmarna skall rösta för en sådan. 
Eventuella tillgångar skall då tillfalla Svenska Astronomiska Sällskapet. 
 
 
Ovanstående stadgar, som nu justerats, har ursprungligen antagits av Östergötlands 
Astronomiska Sällskap den 17 november 1978 och anslutningen till Svenska Astronomiska 
Sällskapet godkändes den 28 november samma år. 
 
Linköping den 8 november 2007 
  
........................................................ 
Lennart Samuelsson 
(ordförande i Östergötlands Astronomiska Sällskap) 

 


