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Stadgar för Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner
§1.
Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner är en ideell sammanslutning kring Gärdslösa-sonen Erik Johan
Stagnelius´ liv och dikt.
Sällskapets syfte är:
- att vårda minnet av skalden Erik Johan Stagnelius
- att årligen högtidlighålla skaldens födelsedag den 14 oktober
- att verka för fördjupad förståelse för och kunskap om skaldens liv samt stimulera intresset för
och stödja forskning kring skaldens verk.
§2.
Medlem av sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning som erlagt av Sällskapet på
årsmötet beslutad medlemsavgift. Medlem kan vara årligen betalande eller ständig medlem. Ständigt
medlemskap kan endast vinnas av enskild person och erhållas genom erläggandet av ett
engångsbelopp på tio gånger årsavgiften. Person som tillhör fullbetalande hushåll kan erlägga halv
årsavgift.
Årsmötet kan efter förslag från styrelsen utse hedersmedlem i Sällskapet. Hedersmedlem erlägger
ingen avgift men ska alltid kallas och har full närvaro- och beslutanderätt.
§ 3.
Sällskapets verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande samt högst nio och lägst sex
ledamöter plus samma antal suppleanter, vilka sistnämnda ej är personliga.
Ordförande väljs för ett år. Av övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs halva antalet vartannat
år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt övriga befattningshavare
som styrelsen finner lämpligt. Styrelsen får till en eller flera styrelseledamöter delegera ombesörjandet
av olika arbetsuppgifter.
Vid årsmötet väljs en valberedning varav en är sammankallande. Ledamöterna utses för tre år och så
att en ledamot väljs årligen.
§ 4.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre ledamöter. Styrelsen
är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna och därav ordförande eller vice ordförande är
närvarande.
§ 5.
Sällskapets firma tecknas av ordföranden och skattmästaren i förening.
§ 6.
Sällskapets räkenskaper omfattar tiden den 1 januari till och med den 31 december. Styrelsen skall i
god tid före årsmötet överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
§ 7.
Styrelsens verksamhet skall granskas av två av årsmötet valda revisorer eller vid förfall av dessa av
valda revisorssuppleanter.
Revisorerna skall lämna revisionsrapport till årsmötet. Denna skall innehålla:
- yttrande om protokollförda beslut och övriga åtgärder
- yttrande om kassarapport och balansräkning
- till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.
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§ 8.
I dessa stadgar skiljs mellan sammankomster och medlemsmöten. Vid medlemsmöten får beslut fattas
om Sällskapets angelägenheter men inte vid sammankomster. Medlemsmöten är årsmötet och extra
medlemsmöten. Sällskapets sammankomster sker på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse
till medlemsmöte skall utsändas minst tre veckor i förväg.
Sällskapets räkenskaper och verksamhetsberättelse behöver ej följa med kallelsen till årsmötet men
skall i god tid finnas tillgängliga hos ordföranden och skattmästaren samt i sammanträdeslokalen
minst en timma före årsmötets början. De skall även föredragas vid årsmötet.
Årsmötet hålls före maj månads utgång. Extra medlemsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner
att det är nödvändigt eller när minst 1/10-del av medlemmarna så kräver genom skriftlig begäran hos
styrelsen.
§ 9.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare för årsmötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet och fungera som
rösträknare.
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Styrelsens och revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet.
9. Behandling av ärenden från enskild medlem. Sådant skall skriftligen ha inlämnats minst 14
dagar före årsmötet.
10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
13. Val av revisorer och suppleanter.
14. Val av valberedning och sammankallande.
15. Fastställande av årsavgift.
16. Övriga ärenden som årsmöet beslutar kan upptagas till behandling.
§ 10.
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid ett årsmöte eller ett extra medlemsmöte. För beslut
om ändring krävs att minst hälften av de närvarande medlemmarna röstat för ändringen.
§ 11.
Medlem som under två på varandra följande kalenderår, trots påminnelse, ej erlagt fastställda avgifter
anses ha utträtt ur Sällskapet.
§ 12.
Beslut om Sällskapets upplösning och disposition av dess egendom skall fattas av två på varandra
följande medlemsmöten (årsmöte eller extra medlemsmöte) varvid minst tre fjärdedelar av de
närvarande medlemmarna skall vara ense om beslutet. Om Sällskapet upplöses skall dess handlingar
och tillgångar överlämnas till det organ som medlemsmötet finner lämpligt för arkivering av
handlingar och för vård av minnesmärken över Erik Johan Stagnelius.

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänners stadgar antogs första gången den 29 april 1988. De
reviderades den 4 mars 1997 och har i föreliggande form antagits den 3 maj 2008.

