
STADGAR 
för 

Föreningen Sesam 
sällskap för fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige. 

 
§ 1 

 
 Sesam är en ideell förening som verkar för att bevara den ärftliga 
mångfald som finns hos trädgårdens och åkerns växter och att bevara 
äldre kulturväxter i odling, öka sortimentet och introducera nya 
sorter. 
 Nämnda uppgifter vill föreningen söka förverkliga främst genom 
föreningens och medlemmarnas eget arbete med att bevara och 
insamla värdefulla sorter. Vad som är en värdefull sort bör tolkas 
brett, då vi inte vet vad som kommer vara värdefullt i framtiden. 
Samtidigt vill vi främst arbeta med växter som är praktiskt 
användbara i vår hushållning.    
 Kunskapen om fröodling och annan förökning är av stort värde och 
har vital betydelse i bevarandearbetet. Föreningen vill utveckla och 
sprida denna kunskap inom och utom föreningen. Föreningen vill 
även insamla och sprida kunskap om de sorter vi arbetar med. 
 

§ 2  
 
 Sesam organiseras på liknande sätt som äldre tiders skråväsende. 
Lärlingar kallas de medlemmar som lär sig fröodla. Gesäller är de 
som i teori och praktik har visat att de kan fröodla en eller flera 
köksväxter. Fröodlingen av en viss köksväxt eller grupper av 
köksväxter leds av en ålderman. Gesällerna uppförökar varje säsong 
en viss mängd frö åt Sesam. De praktiska arrangemangen av 
fröodlingens organisation bestäms av styrelsen. 
 

§ 3 
 
 Medlemmar i föreningen kan normalt endast vara fysiska personer. 
Fullbetalande fysiska medlemmar kallas ordinarie medlem. Personer 
som tillhör samma hushåll som ordinarie medlem kan bli 
familjemedlemar. Styrelsen kan även besluta att anta föreningar och 
institutioner som stödjande medlemmar. 
 Ordinarie medlem och familjemedlem är, till skillnad från 
stödjande medlem, valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen. 
  Till hedersledamot kan årsmötet utse person som på ett framstående 
sätt främjat föreningens syften. Hedersmedlem är befriad från att 
betala medlemsavgift, samt har för övrigt samma rättigheter och 
skyldigheter som ordinarie medlem. 
   Årsmötet kan utesluta medlem som skadar föreningen eller verkar 
mot föreningens syften. 
 

§ 4 
 
 Medlemsavgift och inträdesavgift för nya medlemmar fastställs av 
årsmötet för nästkommande verksamhetsår. Årsmötet fastställer också 
avgift för stödjande medlem och familjemedlem. 
 

 § 5 
 

 Styrelsen sammanställer årligen en medlemsbok på basis av 
medlemmarnas rapporter. I medlemsboken ingår bl a medlemmarnas 
fröerbjudanden. 
 

§ 6 
 
 Föreningen håller årsmöte i november. Extra möte hålls om 
styrelsen finner detta önskvärt. Dessutom skall extra möte hållas om 
minst en femtedel av Sesams medlemmar begär det. 
 Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmöte och extra möte. 
Kallelse skall utgå senast två veckor innan det äger rum. 
 Beslut kan endast fattas i de frågor som anges i kallelsen. Beslut 
fattas med enkel majoritet. Endast ordinarie medlem och 
familjemedlem som är personligen närvarande kan delta i omröstning. 
Röstning genom fullmakt är inte möjlig.  
 
 

 Vid årsmötet skall följande behandlas; 
 
  Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän vid mötet 
  Fråga om årsmötet är behörigt utlyst 
  Styrelsens årsberättelse 
  Revisorns årsberättelse  
  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning 

Fastställande av eventuella arvoden till styrelseledamöter och      
funktionärer 

  Val av ordförande i föreningen 
  Val av styrelseledamöter och suppleanter 
  Val av revisor och revisorssuppleant 
  Fastställande av årsavgift och inträdesavgift 
  Val av valberedning 
  Motioner till årsmötet 
  Ärenden som styrelsen vill förelägga årsmötet 
  Styrelsens förslag till det kommande verksamhetsåret 
 
 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 30 
september. 
 

§ 7 
 
 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 
 

§ 8 
 
 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som skall bestå av minst 
fem ledamöter inklusive ordföranden. Årsmötet väljer styrelsens 
ordförande och övriga ledamöter, men bestämmer för övrigt ej 
fördelningen av poster inom styrelsen. Vid behov kan årsmötet även 
välja suppleanter. Mandattiden är 1 år för ordföranden, 2 år för övriga 
ledamöter samt 1 år för eventuella suppleanter. Ledamöterna väljs 
växelvis, så att hälften väljs vartannat år.  
 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt 
inom eller utom sig övriga erforderliga funktionärer. Övriga 
funktionärer som ej ingår i styrelsen äger rätt att delta i dess över-
läggningar men ej i dess beslut.  
 Styrelsen är beslutsför om mer än  hälften av ledamöterna är närvar-
ande och bland de närvarande finns ordföranden eller vice 
ordföranden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ett beslut 
måste bifallas av minst tre ledamöter.   
 Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst tre ledamöter 
begär det. 
 

§ 9 
 
 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 oktober till 30 
september. Styrelsen skall föra räkenskaper som vederbörligen 
avslutade skall överlämnas till revisorn före 20 oktober. 
Revisionsberättelsen skall sedan vara styrelsen tillhanda senast sju 
dagar före årsmötet. 
 

§ 10 
 
 Ändring av dessa stadgar kan ske på årsmöte med två tredjedels 
majoritet. 
 

§ 11 
 
 Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas vid två på 
varandra följande föreningsmöten, med minst sex månader mellan 
dessa och med minst två tredjedels majoritet. Mötet beslutar om 
Sesams tillgångar. 


