Stadgar för Ikonsällskapet
antagna vid konstituerande möte den 29 april 2003 i Stockholm

§ 1 Sällskapets ändamål och arbetsformer
Ikonsällskapet har till ändamål att förmedla och fördjupa kunskap om ikoner från skilda perspektiv – teologi, liturgi, konst, litteratur, historia, musik m.m.
Sällskapets arbetsformer innefattar föreläsningar, seminarier, studiebesök, studieresor, publikationer osv.
§ 2 Medlemskap
Medlem av sällskapet blir den som erlagt fastställd årsavgift. Sällskapet kan vid årsmöte utse
enskild person till hedersledamot.
§ 3 Styrelse
Sällskapets löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och ytterligare sex ledamöter. Ordföranden väljs för ett år och övriga ledamöter för två år i sänder.
Första gången skall dock tre av dessa ledamöter väljas för ett år.
Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen kan också vid behov adjungera person
utanför styrelsen för särskilt uppdrag.
§ 4 Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår omfattar kalenderår.
§ 5 Valberedning
På årsmöte utses en valberedning om tre personer med uppgift att inför kommande årsmöte
framlägga förslag till styrelseledamöter och revisorer.
Valberedningen skall bestå av icke-styrelsemedlemmar. En ledamot av valberedningen utses
till sammankallande.

§ 6 Revisorer
För granskning av sällskapets räkenskaper och förvaltning skall finnas två revisorer och en
revisorssuppleant. Revisionsberättelse skall inlämnas till styrelsen varje år före februari
månads utgång.
§ 7 Årsmöte
Årsmöte (ordinarie medlemsmöte) skall äga rum senast den 15 maj varje år. Kallelse till
årsmötet skall av styrelsen utsändas till samtliga medlemmar senast två veckor i förväg.
Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen. Vid årsmötet skall närvarolista upprättas.
Årsmötets dagordning skall alltid uppta följande punkter:
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året.
5. Revisorernas berättelse.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning för det gångna året.
7. Val av ordförande
8. Val av övriga styrelseledamöter.
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
10. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
11. Fastställande av årsavgift.
12. Behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen före
februari månads utgång.
13. Övriga ärenden.
Styrelsen kan, när den finner erforderligt, sätta upp ytterligare punkter på dagordningen.
Vid mötet har varje närvarande medlem en röst. Röstning genom ombud förekommer inte.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val
då lotten avgör.
§ 8 Extra medlemsmöte
Styrelsen kallar till extra medlemsmöte då den själv finner anledning härtill eller då minst en
femtedel av medlemmarna skriftligen begär det. I det senare fallet skall kallelsen utsändas
inom en månad efter det att sådan begäran inkommit. Kallelse till extra möte skall utgå senast
två veckor före mötet.
§ 9 Stadgeändring
Förslag till ändring av sällskapets stadgar kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem.
Förslag av medlem skall tillställas styrelsen före februari månads utgång. Styrelsen skall delge
medlemmarna förslaget tillsammans med kallelse till årsmötet och till förslaget foga sitt
yttrande.
Beslut om stadgeändring fattat genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett
skall vara årsmöte.

§ 10 Upplösning av sällskapet
Fråga om sällskapets upplösning skall behandlas av årsmöte och vara upptagen på den
utsända dagordningen. Om årsmötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutar om
upplösning, skall kallelse till extra medlemsmöte för ytterligare behandling av denna fråga
inom en månad gå ut till medlemmarna. Om förslaget även på detta extra möte antas av minst
tre fjärdedelar av de närvarande, är sällskapet upplöst.
Vid upplösning skall sällskapets nettotillgångar tillfalla en verksamhet eller institution vars
syfte är att främja kunskapen om ikoner.

