
Stadgar antagna v id Fi losofidagarna i Umeå den 9 juni 1995 för 

 

Svenska filosofisällskapet 
 

 §1  Namn, syfte och verksamhet 

1.  Svenska filosofisällskapet (Swedish Philosophical Association) är en 
ideell förening. 

2.  Sällskapet är en sammanslutning av i Sverige verksamma filosofer 
och övriga vänner till filosofin och syftar till att främja det filosofiska 
intresset, utbildningen och forskningen i landet samt bidra till ökade 
kontakter och samarbete mellan landets filosofer. 

3.  Sällskapet anordnar seminarier, symposier och konferenser. En 
primär uppgift för sällskapet är att vartannat år arrangera en nationell 
konferens i filosofi: Filosofidagarna. 

 §2  Medlemskap 

1.  Medlem i sällskapet är den som till sällskapet skriftligt anmält in-
tresse för medlemskap. 

2.  Medlem som önskar utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla 
detta. 

3. Medlem som inte efter påminnelse betalt av medlemsmötet fastställd 
medlemsavgift kvarstår ej längre som medlem i sällskapet. 

 §3  Organisation 

Svenska filosofisällskapets beslutande organ utgörs av medlemsmötet, 
dess verkställande organ är styrelsen och sällskapets verksamhets-
period utgörs av de två åren mellan Filosofidagarna. 

3.1  Medlemsmötet 

Medlemsmötets organisation, befogenheter och uppgifter: 

1.  Medlemsmötet är sällskapets högsta beslutande organ och sam-
manträder i samband med Filosofidagarna. Medlemsmötet fattar beslut 
med enkel majoritet; endast medlemmar har rösträtt, vid lika röstetal 
avgör mötesordföranden.  



2.  Medlemsmötet utser en styrelse för den kommande tvåårsperioden, 
bestående av ordförande, sekreterare samt ytterligare 10 ledamöter. 

3.  Medlemsmötet utser två revisorer; revisorernas uppgift är att 
granska den avgående styrelsens handhavande av sällskapets ekonomi, 
till medlemsmötet framlägga en revisionsberättelse samt att på basen av 
revisionsberättelsen ta ställning till den avgående styrelsens ansvars-
frihet. 

4.  Medlemsmötet beslutar om den avgående styrelsens ansvarsfrihet 
med utgångspunkt i revisionsberättelsen och styrelsens egen verksam-
hetsberättelse.  

5.  Medlemsmötet fastställer eventuell medlemsavgift för den kom-
mande verksamhetsperioden. 

6.  Medlemsmötet beslutar i andra frågor som styrelsen eller medlem 
förelägger medlemsmötet. Förslag från medlem till ordinarie med-
lemsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före medlems-
mötet. 

3.2  Styrelsen 

Styrelsens organisation, befogenheter och uppgifter: 

1.  Styrelsen är sällskapets verkställande organ och ordföranden har 
huvudansvaret för styrelsens verksamhet.  

2.  Styrelsen är beslutsför endast om minst 6 ledamöter deltar i 
ärendets handläggning. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika 
röstetal avgör ordföranden. 

3.  Om styrelseledamot avgår under verksamhetsperioden, utser 
styrelsen själv ny ledamot för att fylla vakansen under tiden fram till 
nästa medlemsmöte. 

4.  Styrelsens primära uppgift är att organisera Filosofidagarna. 

5.  Den avgående styrelsen framlägger för medlemsmötet en verk-
samhetsberättelse och ger sitt förslag till ny ordförande och sekreterare 
för den kommande verksamhetsperioden. 

6.  Styrelsen kallar till medlemsmöte i samband med Filosofidagarna.  

7.  Styrelsen äger befullmäktiga en eller flera ledamöter att var för sig 
företräda sällskapet gentemot tredje man. 

 §4  Extra medlemsmöte 



1.  Styrelsen kan kalla till extra medlemsmöte, om styrelsen finner skäl 
för detta. Kallelse skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast två 
veckor före mötet.  

2.  Det åligger styrelsen att kalla till extra medlemsmöte, om minst 20 
medlemmar i en gemensam skrivelse till styrelsen begär detta.  Av 
skrivelsen skall framgå vilka frågor som undertecknarna av skrivelsen 
menar skall föreläggas ett extra medlemsmöte. Senast två månader efter 
att skivelsen inkommit till styrelsen skall ett extra medlemsmöte hållas 
där skrivelsen behandlas. Skrivelsen skall bifogas kallelsen till det extra 
medlemsmötet.  

 §5  Föreningens stadgar 

Medlemsmötet beslutar om sällskapets stadgar. Stadgeändring träder i 
kraft en månad efter medlemsmötets beslutade stadgeändring. Förslag 
till ändringar och tillägg till stadgarna, från såväl styrelse som enskild 
medlem, skall bifogas kallelsen till medlemsmötet. 

 §6  Föreningens upplösning 

Förslag och beslut om upplösning av sällskapet skall behandlas i samma 
ordning som gäller för stadgeändring. Beslutet skall innehålla före-
skrifter för hur förfara med sällskapets eventuella tillgångar. 
 
 


