Stadgar
§1
Karolinska Förbundet har till ändamål att genom befrämjande av vetenskaplig forskning
fördjupa och vidga kännedomen om det karolinska tidevarvet, företrädesvis Karl XII:s
tid, samt inom det svenska folket väcka ett livligare intresse för detta skede.
§2
För fullföljande av sitt ändamål skall Karolinska Förbundet, i den mån dess tillgångar
medgiva, understödja en allsidig utforskning av det karolinska tidevarvet, sålunda av
dettas inre utveckling, yttre politik, krigshistoria och personhistoria.
I detta syfte vill förbundet särskilt befordra publicerande i ordnade källsamlingar av
hittills otryckt eller eljest svårtillgängligt källmaterial, svenskt och utländskt;
systematiskt utforskande av främmande länders arkiv rörande det karolinska
tidevarvet;
anordnande av krigshistoriska och militärtekniska undersökningar av krigsskådeplatser
och slagfält samt offentliggörande av redogörelser härför:
utforskande av tidens personhistoria, med särskilt avseende på att åvägabringa en
biografisk förteckning över i svenskt stats- och krigsväsen verksamma personer under
Karl XII:s tid;
upprättande av enskilda forskares arbeten, vilka falla inom området för förbundets
verksamhet.
Jämväl anordnar förbundet vid sina sammankomster föredrag och framställningar
rörande ämnen från den karolinska tiden.
§3
Ledamot av förbundet är varje svensk man eller kvinna, som anmält sig till inträde och
betalar stadgade avgifter. Ledamöterna är dels ständiga dels årligen betalande.
Till hedersledamöter av förbundet äger styrelsen kalla för förbundets ändamål varmt
intresserade samt om dess verksamhet förtjänta personer. Utländsk medborgare kan
efter styrelsens prövning bliva ledamot av förbundet.
§4
Förbundet håller årligen en höstsammankomst den 30 november och, där
omständigheterna så medgiva, jämväl en vintersammankomst den 28 februari. Dessa
sammanträden, vilka anses såsom ordinarie, äga som regel rum i Stockholm. Vid behov
äger styrelsen kalla förbundet till extra sammankomst. Vid höstsammankomst
förekomma särskilt årsredogörelse och revisionsberättelse, val av styrelsemedlemmar
samt revisorsval.
§5
Förbundet utser inom sig för en tid av tre år en styrelse, bestående av ordförande, vice
ordförande och sekreterare samt nio övriga medlemmar. Ordförande, vice ordförande
och sekreterare utses genom särskilda val. Av övriga styrelsemedlemmar skola årligen

tre ställas under omval. Vid uppkommen ledighet inom styrelsen förrättas nytt val för
den avgångnes återstående funktionstid.
Styrelsen väljer inom sig vice sekreterare och skattmästare.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra av dess medlemmar är närvarande.
§6
Styrelsen planlägger och leder förbundets verksamhet, träffar avtal å förbundets vägnar
samt ansvarar för förbundets tillgångar.
§7
Styrelsen utser årligen inom och utom sin krets ett arbetsutskott av den omfattning,
vartill omständigheterna kunna föranleda. Arbetsutskottet har att efter av styrelsen
givna direktiv leda förbundets vetenskapliga arbeten.
§8
Över styrelsens och arbetsutskottets sammankomster föres protokoll.
§9
Ständiga ledamöter erlägga en gång för alla ett av årsmötet beslutat belopp. Årligt
betalande ledamöter erlägger en årsavgift bestämd av årsmötet. Dessa avgifter berättiga
till tillträde vid förbundets sammankomster samt till erhållande av årspublikationer.
§ 10
De genom ledamotsavgifter, publikationers försäljning eller å annat sätt inflytande
medlen förvaltas under styrelsens överinseende av förbundets skattmästare. Eventuellt
inflytande gåvomedel böra, där ej särkilda villkor med dem förbundits, på lämpligt sätt
placeras och göras räntebärande till stöd för förbundets verksamhet.
§ 11
Förbundets räkenskaper avslutas årligen den 30 september samt överlämnas
omedelbart till granskning av de av förbundet utsedda revisorerna.
§ 12
Förbundet utser årligen två revisorer jämte revisorssuppleanter för granskning av det
löpande räkenskapsårets förvaltning och räkenskaper.
§ 13
Ändringar och tillägg i dessa stadgar samt beslut om förbundets upplösning måste för
att vinna giltighet antagas å tvenne ordinarie sammankomster. Skulle förbundets
upplösning beslutas, anslås befintliga tillgångar till något med förbundets syften
befryndat vetenskapligt ändamål.

