LUNDS UNIVERSITETSHISTORISKA SÄLLSKAPS STADGAR (ändrade den 20.11 1997,
2016-11-07 och 2017-03-28)

§1
Sällskapet är en ideell förening. Dess ändamål är att främja studiet av och intresset för universitetsväsendets
historia och traditioner såväl utom som inom Sverige, företrädesvis med inriktning på Lunds universitet.
Sällskapet fullgör dessa uppgifter särskilt genom att
a) anordna föredrag, seminarier, utställningar och andra program,
b) stimulera och främja forskning kring universitetshistoria,
c) verka för att värdefull dokumentation samlas och görs tillgänglig för seriös forskning,
d) distribuera en årsskrift till medlemmarna,
e) underlätta för medlemmarna att förvärva värdefulla universitetshistoriska arbeten.
§2
Medlem i Sällskapet blir den som erlägger årsavgiften. Studenter som är inskrivna i nation betalar halv årsavgift.
§3
Sällskapets verksamhet leds av medlemsmötet och styrelsen. Styrelsen består av 8–14 ledamöter.
Medlemsmötet är Sällskapets högsta beslutande organ och sammanträder minst en gång per år vid ett årsmöte
som äger rum senast i april månad. Ytterligare medlemsmöten hålles på styrelsens kallelse eller om minst en
femtedel av medlemmarna skriftligen begär det.
§4
§ 4 Sällskapets räkenskaper förs för kalenderår. Vid varje årsmöte väljs för en tid av två år 4–7
styrelseledamöter. Val av ordförande, revisorer och valberedning görs för ett år.
§5
Kallelse till årsmötet skall, tillsammans med förslag till föredragningslista, sändas till medlemmarna senast 14
dagar före mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande för årsmötet.
2 Val av sekreterare för årsmötet.
3 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
5 Styrelsens verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning.
6 Revisorernas berättelse, fastställande av bokslut och fråga om ansvarsfrihet for styrelsen.
7 Val av ordförande.
8 Val av minst fyra styrelseledamöter (antalet är beroende av styrelsens totala storlek vid varje valtillfälle).
9 Val av två revisorer jämte suppleanter.
10 Val av tre ledamöter i valberedningen.
11 Fastställande av budget.
12 Fastställande av årsavgift för nästföljande verksamhetsår.
13 Övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen eller mötet beslutar att behandla.
§6
Efter årsmötet håller den nyvalda styrelsen ett konstituerande sammanträde.
För styrelsens beslutsmässighet krävs att minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
§7
Styrelsen kan utse hedersledamot i Sällskapet. Beslutet skall vara enhälligt.
§8
Medlemsmötet beslutar om ändring i dessa stadgar. För ändring fordras
antingen
två tredjedels majoritet blandantalet giltiga röster
eller
beslut med enkel majoritet vid två medlemsmöten, varav det ena är ett årsmöte.

§9
Om Sällskapet upplöses, skall dess tillgångar tillfalla Stiftelsen Lunds universitetshistoriska museum. Beslut om
upplösning fattas av medlemsmötet med minst två tredjedels majoritet bland antalet giltiga röster på i förväg
utsänt förslag från styrelsen.
__________________________________________________________________________________________
Övergångsbestämmelse fastställd av årsmötet den 20 november 1997. Vid övergången till tvååriga
mandatperioder skall halva styrelsen väljas för enbart ett år.

