Stadgar för Selma Lagerlöf-sällskapet
§1

Sällskapets namn är Selma Lagerlöf-sällskapet.

§2

Sällskapets syfte är att främja kännedom om Selma Lagerlöf och hennes
författarskap.
För att förverkliga detta syfte skall sällskapets strävan att vara att:
1. Befordra och understödja forskning om Selma Lagerlöf.
2. Utge skrifter om henne.
3. Väcka och vidmakthålla intresset för Selma Lagerlöf och hennes verk
genom att i samarbete med Kungl. Biblioteket, där arkivet från
Mårbacka förvaras, tillvarataga och till nämnda bibliotek överlämna
handskrifter, brev m m som kan belysa Selma Lagerlöfs författarskap.

§3

Medlem av sällskapet är svensk eller utländsk enskild person samt
svensk eller utländsk förening, institution eller sammanslutning, som
erlagt stadgad medlemsavgift. Medlem kan vara årligen betalande eller
ständig medlem. Som ständig medlem kan endast enskild person
inträda.
Person som tillhör medlems familj och som med sitt namn önskar stödja
sällskapet utan att erhålla dess publikationer, erlägger halv
medlemsavgift.

§4

Avgiften för årligen betalande medlem, stadgad medlemsavgift,
fastställes för följande kalenderår efter förslag av styrelsen, på årsmötet.
Ständig medlem erlägger engångsavgift, motsvarande femton
medlemsavgifter. Hedersledamot erlägger ingen medlemsavgift.

§5

Sällskapets styrelse består av nio ledamöter, jämte två suppleanter.
Styrelsens ordförande utses av årsmötet och väljes på ett år. Övriga
utses på två år, varvid halva antalet utses varje årsmöte. Därutöver kan
fyllnadsval äga rum.
Vice ordförande, skattmästare och övriga funktioner utser styrelse inom
sig.

§6

Valberedningen består av tre ledamöter, varav två utses av årsmötet och
en av styrelsen. Valberedningen väljs på ett år.

§7

Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, vilka jämte två
suppleanter utses av årsmötet för ett år i sänder.
Sällskapets räkenskaper, som förs kalenderårsvis, skall vara avslutade
och jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för det gångna året,
för revisorerna tillgängliga en månad före årsmötet, dock senast 1 maj.

§8

Årsmötet hålles på tid och plats, som styrelsen bestämmer.
Skriftlig kallelse till årsmötet sändes till varje medlem senast en månad
före mötet. På årsmötet skall till behandling förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet;
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens
protokoll;
3. Styrelsens och revisorernas berättelser, ärenden som omedelbart
föranleds därav samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
4. Övriga ärenden, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som medlem
skriftligen tillställt styrelsen minst fjorton dagar före årsmötet och
som styrelsen överlämnat till årsmötet;
5. Val av ordförande (1 år)
Val av 4 ledamöter i styrelsen (2 år)
Ev fyllnadsval i styrelsen (återstående tid för avgången ledamot)
Val av 1 suppleant (2 år)
Ev fyllnadsval
6. Val av revisorer jämte suppleanter
7. Fastställande av medlemsavgiften
8. Val av valberedning. (Två ledamöter, varav en är sammankallande.)

§9

Särskild sammankomst med sällskapet hålles, då styrelsen så finner
lämpligt.
Vid sådan sammankomst, till vilken kallelse sker på samma sätt som
stadgats för årsmöte, må ej annat ärende upptas till behandling än
sådant, som föranlett sammankomsten och som angivits i kallelsen.

§ 10

Vid sammankomst närvarande medlem äger en röst.
Alla val och ärenden avgöras genom omröstning, där ej annorlunda
begärs. I händelse av lika röstetal gäller vid öppen omröstning den
mening, som ordföranden omfattar; vid sluten omröstning avgör lotten.
Fullmaktsröstning får ej förekomma. Representant för ansluten förening,
institution eller sammanslutning, som vill utöva rösträtt, skall genom
protokollsutdrag styrka sitt uppdrag.

§ 11

Förslag till ändring i eller tillägg till dessa stadgar skall för att bliva
gällande dels antagas oförändrat vid två, med minst en månads
mellanrum på varandra följande sammankomster, varav ett årsmöte,

dels ock vid vardera sammankomsten biträdas av minst tre fjärdedelar
av de röstande.
§ 12

Beslut om upplösning av sällskapet skall för att bliva gällande dels
antagas oförändrat vid två, med minst en månads mellanrum på
varandra följande sammankomster, varav ett årsmöte, dels ock vid
vardera sammankomsten biträdas av minst tre fjärdedelar av de
röstande.

§ 13

Upplöses sällskapet, skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till
Kungl Biblioteket eller annan institution, som den avgående styrelsen
bestämmer i samråd med riksbibliotekarien.
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