§1
a) Lärdomshistoriska Samfundet är ett vetenskapligt samfund, som har till ändamål att stödja
och främja den idé- och lärdomshistoriska forskningen i Sverige, i första hand genom att
utgiva en årsbok, och i andra hand genom att anordna konferenser, föredrag, symposium, med
mera samt ombesörja utgivningen av övrig idé- och lärdomshistoriskt relevant litteratur.
Samfundet får även verka på annat sätt för det för att främja det idé- och lärdomshistoriska
intresset i Sverige.
b) Samfundets säte roterar mellan de högre lärosäten där idéhistoria eller idé- och
lärdomshistoria finns representerat som utbildningsämne. Samfundet bedriver verksamheten i
tre (3) verksamhetsår på en och samma ort innan rotation. Vid överlämning skall adressbyte
göras hos Skatteverket.
c) Samfundets ordförande och redaktören för årsboken ska vara verksamma på den ort där
föreningen har sitt säte.
d) Minst tre (3) år i förväg ska beslut tas om samfundets nästa säte. Beslutet fattas av
samfundets årsmöte.
Kommentar: Såväl Samfundets syfte och verksamhet behandlas här, i stället för över
fyra paragrafer i nuvarande stadgar. Verksamheten bestäms inte för i samma detalj
som i nuvarande stadgar. I denna portalparagraf behandlas också Samfundets
roterande säte och villkoren för detta. Detta bör enligt arbetsgruppens mening inte
göras i för stor detalj, det ska finnas utrymme för olika lösningar.
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§2
a) Medlemskap i samfundet är öppet för alla. Medlem är den som betalat medlemsavgift.
Medlem ska för varje år erlägga en avgift som fastställts av samfundet vid föregående års
ordinarie årsmöte.
b) Årsbokens redaktör blir i och med påbörjande av uppdraget ständig medlem i samfundet.
c) Person som före år 2017 tecknat sig som ständig medlem har ständigt medlemskap i
samfundet.
Kommentar: Detta behandlas i nuvarande stadgar under nionde paragrafen. I enlighet
med vad som verkar vara en praxis flyttas frågan upp till att ligga efter
portalparagrafen. Möjligheten att teckna ständigt medlemskap avskaffas, lika så
möjligheten att utse hedersledamot. Redaktörens ständiga medlemskap preciseras. Hur
avgiften erläggs bör enligt arbetsgruppen inte preciseras.
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§3
Föreningen ska en gång om året sammanträda till ordinarie årsmöte. Dag och plats bestäms av
styrelsen, men skall ha hållits innan juni månads utgång. Till årsmöte ska medlemmarna
erhålla personlig kallelse. Kallelse ska utsändas minst tio dagar före årsmötet. Vid ordinarie
årsmöte ska följande ärenden tas upp:
1. Fråga huruvida årsmötet är stadgeenligt utlyst,
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet,
3. Val av två justerare för årsmötets protokoll,
4. Uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om fastställande av
årsbokslut och styrelsens ansvarsfrihet för det föregående årets förvaltning,
5. Val av ledamöter av styrelsen, som krävs för att göra den fulltalig enligt §4,
6. Val av upp till två styrelsesuppleanter,
7. Val av två revisorer,
8. Val av en revisorssuppleant.
9. Val av högst tre ledamöter, varav en sammankallande, till föreningens valberedning.
10. Fastställande av årsavgiften för det närmast följande året.
11. Fullmakt att förvalta samfundets pengar, avseende värdinstitution,
12. Övriga ärenden, som antingen av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av
medlem skriftligen anmälts hos styrelsen minst fem dagar före årsmötet. Med
årsmötets medgivande får också en fråga, som väcks av en närvarande medlem, upptas
till överläggning men inte till beslut.
Beslut fattas vid årsmöte med enkel röstmajoritet, dock ej vid frågor om ändring av dessa
stadgar eller om upplösning av föreningen. Om dessa finns särskilda bestämmelser i §5 och
§6. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av årsmötets ordförande. Om någon
närvarande medlem kräver det ska val ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal ska
frågan då avgöras genom lottning. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Kommentar: Detta behandlas i nuvarande stadgar under femte paragrafen. I enlighet
med praxis anges i detta förslag i detalj vad årsmötet har att behandla.
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§4
a) Föreningens angelägenheter ska handhas av en styrelse. Styrelsen består av ordförande,
vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör. Ytterligare upp till två
styrelsemedlemmar må utses, om så anses påkallat. Ekonom från förvaltande lärosäte kan
ingå i styrelsen. Styrelsen väljs på ett (1) år. Återval får ske. Skulle vakans inom styrelsen
uppstå under löpande arbetsår må styrelsen, om så anses påkallat, utses ersättare för tiden
intill kommande årsmöte.
b) Ordförande samt vice sekreterare i sin egenskap som redaktör för samfundets årsbok ska
vara verksamma på orten där föreningen har sitt säte.
c) Övriga ledamöter kan komma från övriga landet. Minst en ledamot bör komma från den ort
där samfundet har sitt nästkommande säte.
d) Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör samt ekonom på värdinstitution är
samfundets firmatecknare.
e) Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden minst en gång per verksamhetsår.
Styrelsen är beslutsför, då förutom ordföranden minst två ledamöter är närvarade. Beslut
fattas vid styrelsesammanträde med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den mening,
som biträdes av ordföranden.
Kommentar: Detta behandlas i nuvarande stadgar under sjätte och sjunde paragrafen.
Specificering av mötesordning, om firmatecknare och om särskilda villkor utifrån det
roterande sätet.
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§5
Förslag om ändring av dessa stadgar må väckas av styrelsen eller av minst tio medlemmar,
vilka skriftligen inkomma med motiverat förslag härom till styrelsen. Dylikt förslag skall först
behandlas av styrelsen, som däröver angiver utlåtande till årsmötet. Förslaget måste vara
inlämnat minst 20 dagar före årsmötet för att där kunna upptagas till behandling. Beslut om
ändring av stadgarna måste för att vinna giltighet fattas med minst tre fjärdedelar av
närvarande medlemmars röster vid två på varandra med minst fyra månaders mellantid
följande årsmöten, av vilka det ena måste vara ett ordinarie årsmöte. I kallelserna till dess
årsmöten skall särskilt angivas att förslag om ändring av stadgarna skall förekomma till
behandling, ävensom huvudsakliga innebörden i förslaget och motiveringen därtill.
Kommentar: Saknas i nuvarande stadgar. Lika bra att precisera.

Sida 5 av 6

§6
Förslag om upplösning av föreningen får väckas av styrelsen eller minst tio medlemmar, vilka
till styrelsen skriftligen inkommit med ett motiverat förslag om detta. Ett sådant förslag ska
först behandlas av styrelsen, som avger ett yttrande över det till årsmötet. Förslaget måste
vara inlämnat minst 20 dagar före årsmötet för att kunna tas upp till behandling där.
För att bli giltigt måste ett beslut om upplösning av föreningen fattas med minst tre fjärdedelar
av närvarande medlemmars röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. I
kallelserna till dessa årsmöten skall särskilt anges, att förslag om upplösning av föreningen
ska behandlas samt den huvudsakliga innebörden i motiveringen till detta. Om föreningen
upplöses, får inte förekomma återbetalning till medlemmarna av till föreningen inbetalade
avgifter. Samma gäller utdelning, i vilken form det må, till medlemmarna av föreningens
tillgångar. Sedan föreningens samtliga skulder blivit betalade, ska dess behållna tillgångar
överlämnas till Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets- Akademien för att av denna
disponeras för främjande av den idé- och lärdomshistoriska forskningen i Sverige.
Kommentar: Saknas i nuvarande stadgar. Kanske inte behövs i samfundets fall?
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