Förslag till reviderade stadgar för Nils Ferlin-Sällskapet (Org nr 8020101401) Ny version 28.11.2021.
Förändringarna gentemot det av årsmötet 2021 godkända förslaget är
gulmarkerade
Sällskapets nuvarande stadgar stadfästes vid årsmötet 16 maj 2014 och reviderades vid
årsmötet den 18 september 2021.
§ 1 Sällskapets ändamål är att väcka och vidmakthålla intresset för skalden Nils Ferlins liv och
hans diktning.
Sällskapets syfte uppnås genom att:
a. Utdela två stipendier; det ena, benämnt Nils Ferlin-priset, till en svenskspråkig lyriker och
det andra, benämnt Trubadurpriset, till en svenskspråkig musiker eller sångare som värnar om
den svenska visan. Priserna finansieras med medlemsavgifter, eventuella gåvomedel eller
medel som förvärvats genom Sällskapets initiativ.
b. Anordna Ferlindagar
c. Utge medlemstidskriften Poste Restante
d. Hålla Sällskapets hemsida www.ferlin.se aktuell
e. Initiera medlemsaktiviteter som exempelvis utflykter samt sprida information genom
relevanta kanaler
f. Ta initiativ till och stödja forskning om skalden och hans verk
g. Tillvarata handlingar och föremål, som kan belysa skaldens liv och diktning
h. Verka för bevarande och vårdande av byggnads- och naturminnen, som har anknytning till
skalden och hans diktning

§ 2 Medlem blir envar som erlägger av årsmötet beslutad avgift. Medlem skall före den 1 juni
erlägga årsavgiften. Ständigt medlemskap kan ej nytecknas men nuvarande ständiga
medlemmar behåller sitt ständiga medlemskap.
§ 3 Medlem, som under två på varandra följande år ej erlagt beslutad avgift, anses ha utträtt ur
Sällskapet.
§ 4 Styrelsen, vars säte är i Stockholm, väljs av årsmötet för två år i taget och består av
ordförande samt fem ordinarie ledamöter jämte två till tre suppleanter. Styrelseordförande
väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar sig styrelsen inom sig. Valet skall ske på ett sådant sätt
att hälften av styrelsen väljs växelvis varje år. Som föreningens verksamhetsår gäller
kalenderår.
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§ 5 Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas
med enkel majoritet; vid lika röstetal har den fungerande ordföranden utslagsröst.
§ 6 Sällskapets firma tecknas av två personer i förening, vilka styrelsen utser inom sig.
§ 7 Styrelsen åligger att företräda Sällskapets intressen; att omhänderha Sällskapets tillgångar
och räkenskaper; att till årsmötet avge verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för
föregående kalenderår; att senast sex veckor före årsmötet till Sällskapets revisor avlämna
årsberättelse, räkenskaper och samtliga mötesprotokoll.
§ 8 Sällskapet väljer på årsmötet för tiden till och med årsmötet under närmast påföljande år
en revisor och en suppleant för denne. Revisionsberättelse skall avlämnas till styrelsen senast
två veckor före årsmötet.
§ 9 Årsmöte med Sällskapet hålls senast under maj månad i Stockholm; för visst fall kan dock
styrelsen besluta att mötet hålls på annan ort. Styrelsen har rätt att kalla Sällskapet till extra
möte på ort som styrelsen anger. Eventuella motioner till årsmötet ska ha inkommit skriftligt
till sekreteraren senast den 1 februari.
§ 10 Kallelse till årsmöte och till extra möte skall ske minst 14 dagar i förväg.
§ 11 På årsmötet skall förekomma de val, som ovan anges i paragraferna 4 och 8, beslut om
föreningsavgifter enligt paragraf 2 och ärenden i övrigt som t ex fastställande av
balansräkning och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 12 Styrelsen åligger att senast fyra veckor före sammankomst med prisutdelning, bland de
nominerade utse mottagare av Nils Ferlin-priset och Trubadurpriset. Förslag från
medlemmarna på kandidater kan lämnas per post, mail eller telefon till sekreteraren. Inbjudan
till att inkomma med förslag till pristagare annonseras i Poste Restante och på Sällskapets
hemsida. Anser styrelsen det nödvändigt äger den rätt att adjungera erforderlig sakkunskap.
§ 13 Sällskapets beslut fattas med enkel majoritet; vid lika röstetal har fungerande ordförande
utslagsröst. Val avgörs dock i samma fall genom lottning.
§ 14 Beslut om Sällskapets upplösning fattas vid två på varandra följande möten, varav minst
två tredjedelar av de närvarande skall vara ense om beslutet.
§ 15 Upplöses sällskapet, skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till institution, som
årsmötet beslutar.
§ 16 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med två tredjedels majoritet vid två på
varandra följande möten.
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