Stadgar för Religionsvetenskapliga Sällskapet i Stockholm
(stiftadt den 30 mars 1906)
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Ändringar antagna 14 september 2006, 21 september 2014, 2 oktober 2022
§ 1.
Sällskapets ändamål.
Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm, hvars hufvudsäte skall vara förlagdt till
hufvudstaden, har till ändamål att, på sätt Sällskapet i enlighet med dess stadgar äger att
närmare bestämma, främja den religionsvetenskapliga forskningen och folkbildningen i
Sverige.

§ 2.
Sällskapets medlemmar.
1. På förslag af styrelsen eller enskilda medlemmar, efter styrelsens hörande, inväljer
sällskapet utan afseende på konfession personer, kända för religionsvetenskapligt
intresse.
Ingen medlem kan uteslutas ur Sällskapet utan att minst tre fjärdedelar af de på därtill
särskilt utlyst sammanträde närvarande förena sig därom. Utesluten medlem äger
ingen rätt i någon form återfå hvad han till Sällskapet enligt dessa stadgar eller annars
lagligen kan hafva erlagt skänkt.
2. Sällskapets medlemmar utgöra af:
a) Hedersledamöter, hvilka därtill på förslag af styrelsen af Sällskapet med minst tre
fjärdedels majoritet af de vid sammanträdet närvarande kallats och mottagit
kallelsen;
b) ordinarie medlemmar, hvilka tillhöra Stockholms stad och äro därstädes boende;
c) öfriga medlemmar, hvilka äro bosatta i det öfriga Sverige.
3. Hvarje medlem äger rätt att deltaga i Sällskapets förhandlingar, val och beslut samt
framlägga förslag till främjande af Sällskapets verksamhet. Då minst en fjärdedel af
Sällskapets medlemmar hos styrelsen anhåller om extra sammankomst för visst
ärendes behandling, skall Sällskapet sammankallas. De ordinarie medlemmarna böra
betrakta det som en dem liggande plikt att, såvidt möjligt är, deltaga i Sällskapets
samtliga sammankomster. Medlem äger rätt att med ordförandens bifall medföra en
eller flera gäster till Sällskapets förhandlingar och samkväm.

§ 3.
Sällskapets styrelse.

1. På sitt årsammanträde den 21 september, eller då förhållandena eljest kräfva det,
väljer Sällskapet en styrelse, bestående av minst ter högst fem ledamöter varav en
utses till ordförande, en till sekreterare och en till kassaförvaltare.
2. Styrelsen sammanträder, så ofta ordföranden eller någon af medlemmarne önskar det,
och är beslutsmessig med två medlemmar, om dessa äro eniga.
Styrelsen tillkommer:
a) att på bästa sätt främja Sällskapets angelägenheter;
b) att själf eller genom ordföranden på lämpligt sätt fördela arbetet inom Sällskapet;
c) att enligt dessa stadgar förbereda vissa ärenden (se §§ 2, 4);
d) att bringa Sällskapets beslut i verkställighet,
e) att enligt § 5 utse högtidstalare.
f) 1/ Styrelsen inhämtar från dess ledamöter senast 1 mars varje år uppgift om de är
beredda att ställa upp för omval inför kommande arbetsår. 2/ Ordförande ska
under tiden 1 mars – 1 augusti leda arbetet med förslag till val av styrelse att lägga
fram för årsmötet. 3/ Då förslag till styrelse framarbetats ska Sällskapets uppgift
som helhet beaktas så att styrelsen kommer att besitta bred religionsvetenskapliga
kompetens.
3. Ordföranden tillkommer, utom åligganden såsom styrelsemedlem, att leda styrelsens
och Sällskapets förhandlingar; vid förfall för ordföranden intager sekreteraren eller
tredje styrelseledamoten hans plats, till dess Sällskapet vidtagit andra åtgärder; samt
att vid förfall för sekreterare och kassaförvaltare ombesörja, att deras åligganden
blifva behörigen skötta, till dess Sällskapet annorlunda beslutat.
4. Kassaförvaltaren uppbär och redovisar årligen för af honom omhänderhafda medel.
5. Sekreteraren ansvarar för Sällskapets protokoll, arkiv, bokförråd och öfriga
tillhörigheter efter upprättad inventarieförteckning, tillhandagår i samråd med
ordföranden pressen med lämpliga meddelanden om Sällskapets verksamhet samt
utfärdar alla kallelser.

§ 4.
Sällskapets ekonomi.
Sällskapet upptager af sina medlemmar (utom hedersledamöter) den årsafgift, som på
styrelsens förslag af årssammankomsten bestämmes. Den som på en gång erlagt en
engångssumma som årssammankomsten bestämmer är för all framtid befriad från
årsavgift.
Räkenskapsåret varar från och med den 1 januari till den 31 december samma år. Före
maj månads utgång väljer Sällskapet tvänne revisorer för att granska Sällskapets
räkenskaper och styrelsens förvaltning samt att på årssammanträdet afgiva
revisionsberättelse.

§ 5.
Sällskapets sammankomst.

Sällskapet firar årligen den 21 september, Fehr-Rydbergsdagen, sin högtidsdag med ett
offentligt religionsvetenskapligt föredrag, till hvars hållande styrelsen utser lämplig
person inom eller utom Sällskapet.
På årssammankomsten förekommer ytterligare:
a) val af styrelse (se § 3) samt en revisor och en revisorssuppleant för att granska
Sällskapets räkenskaper och styrelsens förvaltning samt att på årssammankomsten
avge revisionsberättelse;
b) bestämmande om arbetssätt, årsavgifter och ansvarsfrihet för styrelse och
kassaförvaltare (se § 4);
c) andra ärenden, hvilka styrelsen önskar få afgjorde.

§ 6.
Sällskapets rösträtt.
Utom i de fall, då kvalificerad majoritet erfordras (se §§ 2, 8), gäller enkel majoritet vid alla
val och beslut. Omröstningen är öppen, då ej sluten votering af någon begäres. Vid lika
röstetal till beslut gäller den röst ordförande biträder. Vid lika röstetal till val skiljer lotten.
Vid fråga om uteslutning ur Sällskapet skall alltid sluten votering äga rum.

§ 7.
Sällskapets utvidgning.
Sällskapet kan, då så af detsamma pröfvas lämpligt, träda i förbindelse med andra sällskap
med liknande syfte eller medverka till bildandet av filialföreningar. De öfverenskommelser,
som häraf blifva en följd, får icke strida mot Sällskapets regler.

§ 8.
Sällskapets upplösning och stadgeändring.
1. Sällskapets upplösning äger rum, då på tvänne med minst en månads mellanrum för
ändamålet utlysta sammanträden sådan upplösning beslutes af minst tre fjärdedelar af
de på sista sammanträdet närvarande medlemmarne.
Sällskapets tillgångar öfverlämnas till någon förening eller inrättning i Sverige, som
kan sägas verka för religionsvetenskapliga ändamål.
2. Dessa stadgar kunna icke ändras annat än på för ändamålet särskild utlyst
sammankomst och med bifall av minst tre fjärdedelar af på sammanträdet närvarande
medlemmar.

