
Stadgar för Isländska sällskapet 
antagna den 26 april 1949, senast ändrade den 12 november 2015 

 

§ 1  

Sällskapet, som bildades i samband med att professor Einar Ólafur Sveinsson vid Háskóli 
Íslands i april 1949 föreläste vid Uppsala universitet, har till uppgift att främja studiet av 
isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Island 
och Sverige. Föreningen har sitt säte i Uppsala. 

Medlemmar och sammanträden  

§ 2  

Sällskapet består av årligt betalande medlemmar, ständiga ledamöter och hedersledamöter. 

§ 3  

Till sina hedersledamöter kan sällskapet kalla personer vilka verksamt främjat sällskapets 
arbete eller de intressen som sällskapet vårdar sig om.  

§ 4  

Sällskapet sammanträder minst en gång om året. 

Följande ärenden skall årligen behandlas: 

1) Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser 
2) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
3) Val av styrelseledamöter  
4) Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
5) Medlemsavgiftens storlek.  

Styrelse  

§ 5  

Styrelsen består av högst tio ledamöter, av vilka en är ordförande, en vice ordförande, en 
sekreterare och en skattmästare. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av ett år.  

Styrelsen är beslutför då minst fyra av dess medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.  

§ 6  

Ordföranden, eller vid förfall för denne vice ordföranden, åligger: 

 att jämte sekreteraren kalla till sällskapets och styrelsens möten,  
 att leda sällskapets och styrelsens förhandlingar,  
 att jämte sekreteraren sköta sällskapets korrespondens och externa information,  
 att jämte sekreteraren, och i ekonomiska angelägenheter jämte skattmästaren, 

verkställa sällskapets och styrelsens beslut,  
 att jämte sekreteraren årligen upprätta verksamhetsberättelse.  



§ 7  

Sekreteraren åligger, utöver vad som i paragraf 6 stadgas: 

 att föra protokoll vid sällskapets och styrelsens möten,  
 att vårda sällskapets arkiv.  

§ 8  

Skattmästaren åligger, utöver vad som i paragraf 6 och 10 stadgas: 

 att förvalta sällskapets medel och föra dess räkenskaper,  
 att senast tre veckor före årsmötet avsluta och till revisorerna överlämna 

räkenskaperna för föregående kalenderår 

Verksamhetsår 

§9 

Sällskapets verksamhetsår är lika med kalenderår. 

Scripta Islandica 

§ 10 

Sällskapet är genom sin styrelse huvudman för tidskriften Scripta Islandica. Tidskriften skall 
ha en av styrelsen utsedd redaktör. För andra redaktionella funktioner som kan befinnas 
önskvärda kan redaktören i samråd med styrelsen utse härför lämpliga personer.  

Redaktören åligger, förutom att ansvara för redigeringen av tidskriften,  

 att tillse att Scripta Islandica följer gällande riktlinjer för internationella, vetenskapliga  
 tidskrifter,  
 att jämte skattmästaren lagerhålla och försälja äldre nummer av Scripta Islandica.  

§ 11 

Scripta Islandica publiceras digitalt och fritt tillgänglig (Open Access). Sällskapets 
medlemmar meddelas när så har skett och hur tryckta exemplar beställs.  

Övriga stadganden  

§ 12 

Om sällskapet upplöses, överlämnas dess tillgångar och samlingar till Institutionen för 
nordiska språk vid Uppsala universitet eller dess närmaste organisatoriska motsvarighet.  

§ 13 

För stadgeändring fordras samstämmigt beslut med minst två veckors mellanrum. 


