
Stadgar 

§ 1 

Karolinska förbundet är en politiskt obunden ideell förening, som verkar för forskning 
och för att sprida kunskap om den karolinska tiden i vid mening. 
 
§ 2 

Förbundet ska utge en årsbok, som innehåller vetenskapligt grundade artiklar om 
epokens politiska, militära, ekonomiska, sociala och kulturella historia, samt anordna 
föredrag och seminarier inom dessa områden. 
 
§ 3 

Medlem av förbundet är den fysiska eller juridiska person som anmält sig till inträde och 
betalar stadgade avgifter. Medlemmarna är antingen ständiga eller årligen betalande. 
 
Ständiga medlemmar erlägger en gång för alla ett av årsmötet beslutat belopp. Årligen 
betalande medlemmar erlägger en årsavgift bestämd av årsmötet. Dessa avgifter 
berättigar till tillträde vid förbundets sammankomster samt till erhållande av årsboken. 
 
Till hedersledamöter av förbundet kan styrelsen kalla personer som gjort sig särskilt 
förtjänta inom dess verksamhet. 
 
§ 4 

Förbundet håller sitt årsmöte den 30 november och en vintersammankomst den 28 
februari. Dessa sammanträden, vilka anses som ordinarie, äger som regel rum i 
Stockholm. Vid behov kan styrelsen kalla förbundet till extra sammankomst. Vid 
årsmötet förekommer särskilt årsredogörelse och revisionsberättelse samt val av 
styrelsemedlemmar, valberedning, revisorer och revisorssuppleanter. Kallelse till 
förbundets sammankomster ska vara medlemmarna tillhanda minst två veckor i förväg. 
 
Motioner från medlemmarna och synpunkter på av styrelsen utskickat underlag ska 
genom sekreteraren vara styrelsen tillhanda senast en vecka före det möte då berörd 
fråga avses bli behandlad. 
 
§ 5 

Årsmötet utser en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och 
skattmästare samt åtta övriga ledamöter. Av styrelseledamöterna omväljes fyra varje år 
med en mandatperiod om tre år. Vid uppkommen vakans inom styrelsen förrättas 
fyllnadsval för återstående mandattid. 
 
Styrelsen utser redaktör för årsboken samt, när så behövs, arbetsutskott. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande samt minst fem av dess 
övriga ledamöter är närvarande. 
 
Över styrelsens och arbetsutskotts sammanträden förs protokoll. 
  
 
 



§ 6 
Styrelsen planlägger och leder förbundets verksamhet, träffar avtal å förbundets vägnar 
samt ansvarar för förbundets tillgångar. 
 
§ 7 

Förbundets räkenskapsår sträcker sig från och med den 1 oktober till och med den 30 
september. 
 
De medel som inflyter genom medlemsavgifter, försäljning av publikationer eller på 
annat sätt förvaltas under styrelsens överinseende av skattmästaren. Eventuellt 
inflytande gåvomedel bör, när inte särskilda villkor angivits, placeras på lämpligt sätt. 
 
§ 8 

Årsmötet utser årligen två revisorer jämte två revisorssuppleanter för granskning av 
förbundets förvaltning och räkenskaper. 
 
§ 9 

En valberedning om tre personer har att bereda förslag till styrelseledamöter och 
revisorer. Årsmötet utser sammankallande och en ledamot, och styrelsen utser inom sig 
en representant att ingå i valberedningen. 
 
§ 10 

Ändringar och tillägg i dessa stadgar samt beslut om förbundets upplösning måste för 
att vinna giltighet antas på två ordinarie sammankomster, varav ett årsmöte. Skulle 
förbundets upplösning beslutas, anslås befintliga tillgångar till något med förbundets 
syften besläktat vetenskapligt ändamål. 
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