Stadgar för Almqvistsällskapet
Stadfästa den 28 november 1982, reviderade den 7 oktober 1998 och den 26 november 2016.

1 §
Sällskapets namn är Almqvistsällskapet.

2 §
Sällskapets målsättning är att bidra till kännedom om Carl Jonas Love Almqvists verk och
person, hans tänkande och hans visioner.

3 §
Sällskapets syfte är
att medverka till utgivande av skrifter av och om Carl Jonas Love Almqvist
att understödja Almqvistforskningen
att stimulera intresset för Almqvists litterära och musikaliska verk i undervisningen på högre och
lägre nivåer samt inom folkbildningen
att verka för bevarandet och vården av Almqvists handskrifter och andra Almqvistminnen eller
dokument
att utge en bulletin eller årsskrift ägnad Carl Jonas Love Almqvist

4 §
Medlem blir enskild eller juridisk person som erlägger medlemsavgift.
Stödjande medlem blir den enskilda person som erlägger femdubbla medlemsavgiften.
Ständig medlem blir den enskilda person som erlägger tiodubbla medlemsavgiften.
Sällskapet kan vid årsmöte kalla enskild person att vara hedersledamot.

5 §
Medlemsavgiften fastställes för vart år av årsmötet.

6 §
Sällskapets organ är
a) årsmöte
b) annat föreningsmöte med förhandlingar till vilket styrelsen eller revisorerna kallar vid behov
c) styrelsen

7 §
Årsmöte skall hållas i november.

8 §
Kallelse till årsmöte eller annat föreningsmöte med förhandlingar skall avsändas med posten till
medlemmarna senast fjorton dagar i förväg.

9 §
Styrelsen består av nio till femton ledamöter, vilka väljes för perioder om tre år. Varje år väljes en
tredjedel av ledamöterna. Avgående ledamöter må omväljas.
Vid årsmötet skall följande dagordning gälla:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet
9. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående verksamhetsår
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter utöver ordföranden för nästkommande verksamhetsår
13. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter.
15. Val av hedersledamot
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande
Vid annat föreningsmöte med förhandlingar gäller den dagordning mötet beslutar om. Förslag
därom skall utsändas med kallelsen.

10 §
Alla medlemmar äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte eller annat föreningsmöte
med förhandlingar. Rösträtt tillkommer närvarande medlemmar.
Omröstning och val sker öppet. Omröstning i personfrågor och om ansvarsfrihet skall dock
företas med slutna sedlar om röstberättigad medlem begär det.

11 §
Beslut fattas med enkel majoritet, där ej annat föreskrives i denna stadga. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst. Dock avgöres personfrågor som utfaller med lika röstetal genom
lottning.

12 §
Valbar till styrelsen är varje medlem som är en enskild person. Som revisor kan väljas såväl
medlem som icke medlem.

13 §
Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen fördelar inom sig de uppdrag den
anser vara behövliga för verksamheten såsom sekreterare, skattmästare etc.
Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång, väljer styrelsen ersättare för tiden fram till nästa
föreningsmöte.

14 §
Styrelsen skall
- förbereda sällskapets möten, årsmöte och de extra föreningsmöten med förhandlingar den kallar
till
- förvalta sällskapets tillgångar
- sköta löpande ärenden
- till årsmötet avge berättelse över sällskapets verksamhet samt ekonomisk berättelse
- i god tid före årsmötet överlämna berättelser, protokoll och räkenskaper till revisorerna
- i övrigt arbeta i enlighet med sällskapets syfte

15 §
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

16 §
Styrelsen skall utse en eller flera personer att teckna Almqvistsällskapets namn.

17 §
Revisorerna skall
- fortlöpande hålla sig underrättade om styrelsens verksamhet
- till årsmötet avlämna revisionsberättelse som skall innehålla förslag till beslut om ansvarsfrihet
- förbereda sådant föreningsmöte som de kallar till

18 §
Sällskapets verksamhetsår löper från första oktober till sista september. Räkenskapsåret
sammanfaller med verksamhetsåret.

19 §
Ändring av dessa stadgar kan ske genom samstämmiga beslut vid två av sällskapets
föreningsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Förslag till stadgeändring ska finnas i
möteskallelsen. Besluten skall för att vara giltiga fattas med minst två tredjedels majoritet av de
närvarande.

20 §
Upplösning av sällskapet kan ske genom samstämmiga beslut vid två av sällskapets
föreningsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Besluten skall för att vara giltiga fattas med
minst tre fjärdedels majoritet av de närvarande.
Om sällskapet upplöses skall dess eventuella tillgångar tillfalla en sammanslutning eller anslås till
ett ändamål, som kan anses företräda det upplösta sällskapets syfte.

