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Senast reviderade 25 mars 2015 

1. Sammansättning och ändamål 

Sällskapet Emil Hildebrands Vänner är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med 
främsta syfte att främja de sociala kontakterna mellan såväl arkivstudenter som 
yrkesverksamma arkivarier i Stockholms län samt för dess medlemmar utgöra ett forum, där 
de i kamratlig och kollegial anda på ett otvunget och förutsättningslöst sätt kan dryfta 
arkivistiska frågeställningar. Sällskapet syftar även till en höjning av kompetensnivån bland 
sina medlemmar, en utveckling av den arkivvetenskapliga utbildningen vid Stockholms 
universitet samt en höjning av arkivarieyrkets status i samhället. 

2. Medlemskap 

2:1 Medlemskap 

Som medlem kan antas studerande i arkivvetenskap samt person som har studerat 
arkivvetenskap vid någon av landets utbildningar. Med arkivvetenskap menas samtliga 
poänggivande kurser i arkivvetenskap, arkivkunskap eller motsvarande. Även person med 
annan utbildning än arkivariens som har professionell anknytning till arkivvärlden och som 
kan bedömas vara viktig för föreningens verksamhet kan, efter särskild utredning av 
styrelsen, av årsmötet inväljas som medlem. 

2:2 Hedersmedlem 

Som hedersmedlem kan antas den som anses ha haft stor betydelse för sällskapet. Endast 
medlem kan ge rekommendation om hedersmedlemskap. Årsmötet beslutar om 
hedersmedlemskap. Hedersmedlem betalar ej årsavgift, men har i övrigt samma rättigheter 
och förpliktelser som annan medlem. 

2:3 Medlemsavgift och utträde 

Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår. 
Medlemsavgiften skall vara erlagd före april månads utgång. Medlem som ej avlagt avgiften 
senast den 31 juli trots påminnelse, anses ha utträtt ur sällskapet. För medlem om studerar 
arkivvetenskap, gäller gratis medlemskap den första terminen.  

2:4 Uteslutning och återinträde 

Medlemskap kan även upphöra genom uteslutning. Detta kan drabba medlem som inte 
fullgör sina förpliktelser gentemot sällskapet eller som genom sitt handlingssätt skadar eller 
motverkar sällskapets intressen. Beslut om uteslutning skall fattas av en enhällig styrelse 
eller ett årsmöte med minst två tredjedelars majoritet. Dessförinnan skall berörd medlem ha 
beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Fråga om eventuellt återinträde avgörs enligt 
samma principer. 



2:5 Gäster 

Vid vissa av sällskapets arrangemang kan gäster inbjudas att deltaga. Styrelsen äger rätt att 
besluta om former för utomstående personers deltagande inför varje enskilt arrangemang. 
Gäster skall ha anknytning till arkivvärlden.  

3. Årsmötet 

3:1 Tidpunkt och kallelse 

Årsmöte skall hållas under det första kvartalet varje kalenderår. Styrelsen fastställer tid och 
plats. Kallelse skall utskickas senast en månad före mötet då även föredragningslista 
meddelas. Medlem eller hedersmedlem, som önskar ta upp en fråga av större vikt på 
årsmötet, skall för att tid skall ges till beredning, senast tre veckor före årsmötet ha 
inkommit med skriftlig framställning därom till styrelsen. 

3:2 Rösträtt 

Vid årsmötet äger varje medlem samt varje hedersmedlem en röst. Rösträtten kan utövas 
genom fullmakt. Varje medlem, som deltar i årsmötet, äger rätt att genom fullmakt 
företräda ytterligare en medlem vid de omröstningar som äger rum. 

3:3 Dagordning 

Förslag till föredragningslista för årsmötet upprättas av styrelsen. Årsmöte skall öppnas av 
sällskapets ordförande. Det av mötessekreteraren förda protokollet skall inom en månad 
justeras. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1.   Konstaterande att mötet är beslutsfört samt stadgeenligt utlyst. 
2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3.   Val av två personer att jämte ordförande justera dagens  
       protokoll, tillika agera rösträknare. 
4.   Justering av röstlängd. 
5.   Fastställande av föredragningslistan. 
6.   Läggande av föregående årsmötesprotokoll till handlingarna. 
7.   Föredragning av den avgående styrelsens års- och  
       kassaberättelse. 
8.   Föredragning av revisionsberättelsen. 
9.   Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. 
11. Framförande av valberedningens förslag. 
12. Val av ordförande och vice ordförande. 
13. Val av sekreterare. 
14. Val av skattmästare. 
15. Val av övriga styrelsemedlemmar. 
16. Val av två revisorer och revisorssuppleant.  
17. Val av valberedning. 
18. Behandling av propositioner från styrelsen. 



19. Behandling av motioner från medlemmar och hedersmedlemmar. 
20. Behandling av övriga frågor. 

Årsmötet är beslutsmässigt när minst en fjärdedel av sällskapets medlemmar eller 10 
personer, exklusive styrelsen, är närvarande. Årsmötet förbehåller sig rätten att bordlägga 
ärenden som tas upp under övriga frågor i de fall dessa kräver en beredningstid. 

3:4 Omröstning 

Beslut av årsmöte fattas enhälligt eller genom röstning. Beslut genom röstning fattas med 
enkel majoritet när inte annat anges. Vid lika röstetal avgör mötets ordförande, dock avgör 
lotten vid personval. 

3:5 Extra årsmöte 

Extra årsmöte kan utlysas för behandling av för sällskapet viktig fråga. Styrelsen kan besluta 
att extra årsmöte skall hållas. Extra årsmöte skall hållas om minst två tredjedelar av 
föreningens medlemmar hos styrelsen framställer härom. Kallelse skall ske minst tre veckor 
före extra årsmöte. Extra årsmöte är beslutsmässigt när minst en fjärdedel av sällskapets 
medlemmar eller 15 personer, exklusive styrelsen, är närvarande. 

4. Styrelsen 

4:1 Sammansättning och mandattid 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare samt minst 
tre och högst sju övriga ledamöter. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och 
skattmästare väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig de övriga poster den finner 
anledning att upprätta. Mandattiden för styrelsen är ett år. 

4:2 Styrelsens uppgifter och arbetssätt 

Styrelsen handhar sällskapets löpande verksamhet i enlighet med stadgarna, genomför 
årsmötets beslut samt ansvarar för arrangemang av medlemsträffar. Styrelsen skall 
sammanträda minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför när 
alla ledamöter behörligen kallats och när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut kan 
fattas, i brådskande frågor som ej kan anstå till nästa styrelsesammanträde, av ordföranden 
(eller i dennes frånvaro vice ordföranden) samt minst fyra ytterligare styrelsemedlemmar. 
Protokoll skall föras och justeras. 

5. Valberedningen 

Valberedningen utgörs av tre personer som inte sitter i styrelsen, varav en är 
sammankallande. Valberedningen lämnar förslag på styrelsens sammansättning samt 
revisorer och revisorssuppleant till årsmötet. Mandattiden för valberedningen är ett år. En 
vecka före årsmötet skall styrelsen ha informerats om valberedningens förslag. 

  



6. Ekonomi 

6:1 Räkenskapsår 

Sällskapets räkenskapsår föres från 1 januari till 31 december. 

6:2 Revision 

Räkenskaperna skall genom styrelsens försorg tillställas revisorerna för granskning senast sex 
veckor före årsmötet. Revisorerna skall besitta mycket goda kunskaper i ekonomi och 
bokföring. Revisorerna skall avge berättelse över revisionen senast två veckor före årsmötet. 
Mandattiden för sällskapets revisorer är ett år. 

6:3 Sällskapets firma 

Styrelsen utser de personer som skall äga rätt till att teckna sällskapets firma, postgiro och 
bankkonto. 

7. Stadgeändring 

Om tillägg eller ändring av dessa stadgar beslutar årsmötet. Härvid erfordras majoritet av 
minst två tredjedelar av årsmötets röstberättigade deltagare. 

8. Sällskapets upplösande 

Sällskapet kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst en 
månads mellanrum, varav minst ett är ordinarie. För en upplösning krävs att båda besluten 
fattas med minst två tredjedelars majoritet. Om sällskapet upplöses skall dess tillgångar 
användas till att låta binda in sällskapets protokoll samt till annan arkivverksamhet i 
S.E.H.V.:s anda, enligt årsmötets beslut. Sällskapets arkiv skall skänkas till lämplig 
arkivinstitution. 


