Stadgar för
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner
antagna vid konstituerande sammanträde den 27 sept. 1976,
reviderade vid föreningens årsmöte den 26 sept. 2017

§1
Föreningen har till ändamål att såväl ekonomiskt
som på andra sätt stödja Svenska Institutet i
Athen i dess verksamhet på forskningens,
utbildningens och det allmänna kulturutbytets
områden för att därmed bidraga till att i Sverige
höja förståelsen för den klassiska kulturen och
dess betydelse för vår västerländska odling samt
att stimulera och understödja kulturutbytet
mellan Sverige och det nutida Grekland.
§2
Föreningen, som har sitt huvudsäte i Stockholm,
utövar sin verksamhet dels i Sverige, dels ock i
Grekland. Till främjande av Föreningens syften
kan lokala avdelningar bildas.
§3
Föreningens angelägenheter handhas av en
centralstyrelse i Stockholm och en styrelse för
varje lokal avdelning.
§4
Centralstyrelsen, som väljes på ordinarie
årsmöte, skall bestå av högst 12 ledamöter. I
centralstyrelsen skall ingå ordförandena i de
lokala avdelningarnas styrelser. Dessa ordförande
äga rätt att – vid förhinder att närvara vid
centralstyrelsens sammanträden – i sitt ställe utse
suppleant ur respektive lokalavdelnings styrelse.
Sådan suppleant äger säte och stämma vid
ifrågavarande sammanträden.
Centralstyrelsens ordförande utses av årsmötet.
Centralstyrelsen utser inom sig vice ordförande,

sekreterare och skattmästare.
§5
Styrelsen för lokal avdelning utses av
vederbörande lokala avdelning på dess årsmöte.
Sådan lokal styrelse skall bestå av högst fem
ledamöter. Lokal styrelse utser inom sig
ordförande, vice ordförande, sekreterare och
kassaförvaltare. Lokal avdelning äger antaga
särskild arbetsordning.
Val av ordförande i lokalstyrelse skall
underställas centralstyrelsen för godkännande.
§6
Centralstyrelsen liksom övriga styrelser
sammanträder då respektive ordförande så finner
erforderligt eller då minst två ledamöter därom
gör framställning till ordföranden, dock i varje
fall minst en gång under varje år.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet
styrelseledamöter är närvarande vid
sammanträdet. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.
§7
Föreningen håller allmänt årsmöte en gång
årligen senast under tredje kvartalet. Kallelse till
årsmötet skall av styrelsen utsändas per post
minst två veckor före årsmötet. Inom lokal
avdelning hålles årsmöte enligt respektive
styrelse beslut, dock minst 14 dagar före
Föreningens allmänna årsmöte.
Vid årsmöte sker omröstning öppet såvida ej

annorlunda beslutas. Vid öppen omröstning har
ordföranden vid lika röstetal utslagsröst, vid
sluten omröstning avgör lotten.
Vid allmänt årsmöte skall följande ärenden
förekomma:
1. Val av ordförande att leda årsmötets
förhandlingar.
2. Val av sekreterare och två justeringsmän.
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
4. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse för det förflutna räkenskapsåret.
5. Anmälan av revisionsberättelsen.
6. Fråga om fastställande av balansräkning
för det förflutna räkenskapsåret.
7. Fastställande av årsavgift för
nästföljande år.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.
9. Val av Föreningens ordförande.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
Ärenden, som styrelsen hänskjutit till avgörande
av årsmötet eller som medlem senast en vecka
före årsmötet hos styrelsen skriftligen begärt att
få behandlat på årsmötet.
§8
Extra möte med Föreningen skall hållas då
styrelsen så beslutar eller på begäran av enskilda
medlemmar, representerande minst en tiondel av
till Föreningen anslutna personer. Kallelse till
extra möte skall av styrelsen utsändas minst två
veckor i förväg och däri skall anges det eller de
ärenden, som skall förekomma.
§9
För granskning av styrelsens räkenskaper och
förvaltning skall årsmötet utse en revisor jämte
suppleant för denne. Såväl revisor som suppleant
skall vara auktoriserad revisor.
§ 10
Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen
bestämmer.
§ 11
Över förvaltningen av Föreningen skall styrelsen
låta föra fullständiga räkenskaper, vilka avslutas
för kalenderår.
Räkenskaperna jämte tillhöriga verifikationer
skall före utgången av mars månad varje år

avlämnas till revisorn, åtföljda av en av styrelsen
avfattad redogörelse för Föreningens verksamhet
under det gångna året.
§ 12
Lokal avdelning skall arbeta i enlighet med
Föreningens målsättning. Lokal avdelning skall
antaga egna stadgar, vilka skall godkännas av
Föreningens styrelse.
Lokal avdelning skall före den 1 maj årligen till
Föreningens styrelse översända verksamhets- och
revisionsberättelse avseende närmast föregående
räkenskapsår. Influtna medel skall sedan
vederbörliga utgifter bestritts tillställas
Föreningen och förvaltas av dess styrelse. Lokal
avdelning må dock under förutsättning av
centralstyrelsens godkännande självständigt
förvalta mottagna medel.
§ 13
Formerna för medlemskap i Föreningen är
följande:
 ordinarie medlem
 familjemedlem är person med samma
adress som ordinarie medlem
 studerandemedlem är person under 30 år
som studerar
 hedersledamot
Den som är ständig medlem vid utgången av
2017 behåller medlemskapet, trots att nya
ständiga medlemskap inte beviljas.
Till hedersledamot kan styrelsen utse den som på
ett utomordentligt sätt främjat Föreningens syfte.
Hedersledamot är befriad från att erlägga
årsavgift. Årsmötet fastställer årsavgift för övriga
medlemskategorier.
§ 14
Ändring av § 1 i dessa stadgar får icke ske.
Beslut om ändring av dessa stadgar i övrigt fattas
på ordinarie årsmöte, varvid för beslut erfordras
bifall av minst tre fjärdedelar av de i
omröstningen deltagande.
§ 15
Beslut om Föreningens upplösning och
likvidation skall fattas av två på varandra
följande årsmöten, varvid för beslut erfordras
bifall av minst tre fjärdedelar av de i
omröstningen deltagande. De behållna medlen
skall därvid tillfalla Svenska Institutet i Athen.

