
Ny lydelse skrives med kursiv text, se även kommentarer vid varje paragraf. 

Stadgar 2015 /2018 
 

,§ 1 Sällskapets namn och säte  
 

Föreningens namn är Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord. Föreningen har 
sitt säte i Sollentuna kommun, Stockholms län.  
 
Föreningens namn är Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm Nord och är en 
sammanslagning av Författarsällskapet och Sällskapets Vänförening vilket skedde år 2018/19. 
Föreningen har sitt säte i Sollentuna kommun, Stockholms län. 

§ 2 Form & Ändamål  

 
Sällskapet är fristående, partipolitiskt och religiöst obundet.  
 
Sällskapet ska främja den fulla yttrandefriheten. Verksamheten ska vara inriktad på att sprida 
intresse för skönlitteratur, genom föreläsningsserier, arrangemang och utgivning av eller 
medverkan i antologier. Sällskapets verksamhetsområde är norra Storstockholm, i vid mening. 
Författare bosatta utanför verksamhetsområdet kan också vinna medlemskap i Sällskapet. 
 
Sällskapet är fristående, partipolitiskt och religiöst obundet. 
 
Sällskapet ska främja den fulla yttrandefriheten. Verksamheten ska var inriktad på att sprida 
intresse för skönlitteratur och för facklitteratur genom föreläsningsserier och arrangemang för 
medlemmarna och allmänheten.  Utgivning av eller medverkan i antologier kan ske om det 
finns intresse för det. Sällskapets verksamhetsområde är norra Storstockholm, i vid mening.  
 

§ 3 Medlemskap 

 

Medlem i Sällskapet blir den som är förlagsutgiven minst två gånger, i skönlitterär form, och 
som väljs in av Sällskapets styrelse (se nedan) samt erlägger vid varje tillfälle gällande 
medlemsavgift. Initiativ till inval tas alltid av styrelsen. 
 
Medlemskap i Sällskapets Vänföreningen är öppet för alla som betalar vid varje tillfälle gällande 
medlemsavgift.  
 
Alla medlemmar enligt ovan har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten. 
Medlemmar i Sällskapet (författare) har även rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.   
 
Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan 
uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller om medlem på annat sätt agerar 
i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med 
kvalificerad majoritet (biträdas av mer än hälften av närvarande styrelsemedlemmar). 
 
Medlemskap är öppet för alla som betalar  gällande medlemsavgift.  



 
Alla medlemmar enligt ovan har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten.   
 
Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan 
uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller om medlem på annat sätt agerar 
i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med 
kvalificerad majoritet (biträdas av mer än hälften av närvarande styrelsemedlemmar). 
 

§ 4 Styrelsen i Sällskapet 

Sällskapet leds mellan årsmöten av en styrelse bestående av sex ledamöter. 

Ordförande, kassör och sekreterare väljs särskilt på årsmöte. Vice ordförande och 

webmaster utses på styrelsens konstituerande möte.  

Styrelsen väljer in nya medlemmar. 

 

Sällskapet leds mellan årsmöten av en styrelse bestående av minst sex ledamöter, 

eventuellt någon suppleant. Ordförande, kassör och sekreterare väljs särskilt på 

årsmöte. Vice ordförande, webmaster och programdirektör utses på styrelsens 

konstituerande möte.  

 

§ 5 Ordförande i Vänföreningen 

Ordförande i Vänföreningen väljs på ordinarie årsmöte och är alltid adjungerad till 

Sällskapet styrelsemöten.  

 

§ 5 utgår. 

§ 6 Årsmöte 

§ 6 behålles med ändring i kursiv stil. 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas årligen, före 
februari månads utgång. Kallelse, jämte dagordning och eventuella övriga underlag, 
skall skickas till föreningens medlemmar senast trettio dagar innan mötet, via e-post 
och meddelas på Sällskapets hemsida eller i lokal tidning. Medlemmar äger rätt att till 
styrelsen inge förslag till ärenden som ska behandlas på årsmötet (motioner), dock 
senast 10 dagar innan mötet.  
 

Årsmötets dagordning ska alltid innehålla följande punkter:  
 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Årsmötets behöriga utlysande 

6. Verksamhetsberättelse 



7. Ekonomisk berättelse 

8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

10. Styrelsens förslag till årsmötet (propositioner) 

11. Behandling av inkomna motioner 

12. Val av ordförande i Sällskapet 

13. Val av kassör i Sällskapet 

14. Val av sekreterare i Sällskapet 

15. Val av tre övriga ledamöter i Sällskapet 

16. Val av eventuella suppleanter i Sällskapet 

17. Val av ordförande i Vänföreningen- utgår 

18. Val av revisorer i Sällskapet och Vänföreningen – Val av revisor i Sällskapet. 

19. Val av valberedning i Sällskapet och Vänföreningen – Val av valberedning i 

Sällskapet. 

20. Fastställande av medlemsavgifter i Sällskapet och i Vänföreningen. Fastställande 

av medlemsavgift i Sällskapet. 

21. Mötet avslutas 
 

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet (fler än hälften av avgivna röster). Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

§ 7 Extra årsmöte 

§ 7 behålles. Ändring med kursiv text. 

Styrelsen har rätt att vid behov kalla till extra årsmöte. Styrelsen ska också kalla till ett 

sådant extra möte om revisorerna eller fler än en tredjedel av medlemmarna i 

Sällskapet så kräver. Kallelse ska skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg 

tillsammans med dagordning och beslutsunderlag via e-post, meddelas  på Sällskapets 

hemsida eller i lokal tidning.  Under det extra årsmötet får endast de frågor som 

föranlett mötet behandlas. 

 

§ 8 Firmatecknare 

§ 8 behålles  
Firmatecknare utses av styrelsen vid dess konstituerande möte. 

§ 9 Verksamhetsår 

§ 9 behålles. 

 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december. 

§ 10 Stadgeändring 

§ 10 behålles. 

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra 
följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste 
minst 2 månader förflyta. 



11 Upplösning av Sällskapet 

§ 11 behålles. 

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra 

följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste 

minst 2 månader förflyta. 
 

Sällskapets efter upplösning kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista 
årsmötet i samband med beslut om upplösning. Sällskapets handlingar överlämnas till 
Sollentuna kommuns arkiv. 
./. 
 

 


