Referat af Heraldisk Selskabs generalforsamling den 21. Maj 2011
Riddarhuset, Helsingfors
Formanden Peter Kurrild-Klitgaard bød velkommen og henviste til dagsordenen, der var udsendt i marts
måned og også havde kunnet hentes fra selskabets hjemmeside.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere for generalforsamlingen
Tom Bergroth blev valgt til ordstyrer, Allan Tønnesen blev valgt til referent, og Steen Zangenberg og Geir
Nordhus til stemmetællere.
Tom Bergroth takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
2. Formanden afgiver beretning om selskabets virke de sidste to år
Formanden
aflagde
beretning
om
selskabets
virksomhed
de
to
sidste
år.
Foryngelse og fortsat ”skandinavisering” har været kodeord. Det kommer bl.a. til udtryk i besættelsen af
styrelsens ”embeder”, hvor kun Martin Sunnqvist (S) er fortsat på sin post som sekretær. Styrelsen har i
øvrigt konstitueret sig med Eric Bylander (S) som næstformand, Niels Arne Dam (D) som kasserer og
Kaare Seeberg Sidselrud (N) som redaktør af tidsskriftet. Bo Møller (D) har overtaget en nyoprettet post
som ansvarlig for salg af selskabets publikationer. Der har været afholdt fem styrelsesmøder (Stockholm,
København, Oslo), mens en række beslutninger er truffet ”per capsulam” (via e-mail). Der er desuden for
første gang vedtaget en forretningsorden. Det har været et grundsynspunkt, at alle styrelsesmedlemmer
skal påtage sig specifikke funktioner. Vedtægterne er bl.a. af den grund foreslået revideret. Der optræder
endvidere to nye dele i regnskabet, nemlig de to legater: 1) Alnefeldts legat på 353.000 D.kr., som efter
den testamentariske bestemmelse kun må anvendes til udgivelse af tidsskriftet, samt 2) Sven Tito Achens
legat (tidligere Skriftfonden), der anvendes til støtte for publikationer i bred forstand. De to legater har
deres egne fundatser.
En oversigt over betalende medlemmer år for år i perioden 2003-2010 viste betydelige udsving med et
lavpunkt i 2007 med kun 311 betalende medlemmer. Tallet er væsentligt forbedret gennem de følgende
år. 2010 sluttede med 403 betalende medlemmer, fordelt med 183 i Danmark, 107 i Danmark, 62 i
Norge, 24 i Finland, 5 i Island og 22 i andre lande. Der er blevet nedsat et rekrutteringsudvalg (formand
Eric Bylander) med det formål at skaffe flere medlemmer.
Der er udsendt fire numre af Heraldisk Tidsskrift, der nu har officiel status som et videnskabeligt tidsskrift,
hvilket har givet sig udtryk i at NOP-HS to gange har ydet tilskud til udgivelsen. Selskabet har overtaget
stiftelsen Skandinavisk Vapenrulla med Ronny Andersen som redaktør, ligesom der er nedsat et
redaktionsråd. Våbenrullen er formelt juridisk separat, men de facto organisatorisk integreret i SHS.
Arbejdet med udgivelsen af Enevoldsarveregeringsakten, ”Magtens besegling” ved Allan Tønnesen, Audun
Lem, Kaare Sidselrud og Geir Nordhus m.fl. skrider støt fremad. Det er dog tvivlsomt, om den vil kunne
udgives i 2011 som planlagt. Der arbejdes desuden med en ny udgave af ”Nordisk heraldisk terminologi” til
erstatning for udgaven fra 1987, samt et værk om danske heraldiske valgsprog.
Det heraldiske Nyhedsbrev, som Ronny Andersen har bestyret i en årrække, er nu overtaget af Claus K.
Berntsen (S). Flere lokale rapporteurs opfordres til at melde sig. Hjemmesiden var udsat for et
hackerangreb ved nytårstid, men er nu genskabt, omlagt og redesignet af webmaster Jens Christian Berlin
(S). Der er i den forbindelse etableret en nordisk heraldisk kalender.
Der er nu tre lokalforeninger: Societas Heraldica Nidarosiensis (2001), Societas Haraldica Lundensis
(2007) og senest Dansk Heraldisk Selskab, der er en omdannelse af Københavnsafdelingen (2010). Måske

vil der i 2011/2012 også blive dannet et ”Göteborg Heraldiska Sällskapet”.
Styrelsen har endvidere indledt en ny designpolitik, hvilket afspejler sig i tidsskriftet, hjemmesiden,
nyhedsbrevet og selskabets brevpapir.
Der vil blive arbejdet for muligheden for betaling via PayPal, måske allerede fra 2011
Det er hensigten at indstifte en Skandinavisk Heraldisk Hæderspris samt at lade fremstille heraldiske
postkort. Endvidere planlægges en digitalisering af gamle numre af Heraldisk Tidsskrift, som skal gøres
offentligt tilgængelige på hjemmesiden.
De nordiske konferencer fortsætter – i Trondhjem 2013 og i Sønderborg 2015.
Afslutningsvis rettede formanden en tak til Bo Møller (D) for hans lange indsats som selskabets kasserer og
til Tom Bergroth (F) for hans mangeårige arbejde i styrelsen, specielt for de to konferencer – i Åbo og i
Stockholm – som han har arrangeret.
Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
3. Beretninger om lokalafdelingernes virke
Martin Sunnqvist aflagde beretning for den lundensiske lokalafdeling og Ronny Andersen for Dansk
Heraldisk Selskab, herunder foredragsrækkerne og andre arrangementer. Beretningerne blev enstemmigt
godkendt.
4. Beretninger fra nedsatte udvalg
Der har ikke været nedsat udvalg.
5. Kassererens forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
Kassereren, Niels Arne Dam, forelagde regnskaberne for 2009 og 2010. Begge regnskaber udviste et
tilfredsstillende resultat. Der er tilbagebetalt 20.000 D.kr. til Sven Tito Achens legat (tidl. Skriftfonden),
og der er ikke brugt af Alnefeldts legat.
Regnskabet blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent
Styrelsen foreslog uændret kontingent (260 DKK). Dette blev enstemmigt godkendt.
7. Behandling af forslag fra styrelsen eller medlemmer
De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt. Der var ikke andre indkomne forslag.
8. Valg af formand efter indstilling fra valgkomitéen
Formanden for Valgkomitéen, Henric Åsklund, gjorde rede for forslagene til valg af øvrige
styrelsesmedlemmer. Peter Kurrild-Klitgaard blev på valgkomitéens anbefaling enstemmigt genvalgt som
formand.
9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer efter indstilling fra valgkomitéen
Valgkomitéen foreslog genvalg af alle styrelsesmedlemmer, bortset fra Tom Bergroth, der ikke ønskede
genvalg. I hans sted blev Antti Matikkala (F) foreslået. Disse blev enstemmigt valgt. Som følge af de netop
godkendte vedtægtsændringer bortfaldt valg af suppleanter.
10. Valg af to revisorer efter indstilling fra valgkomitéen

De to hidtidige revisorer, Steen Zangenberg (D) og Jens Bloch (D), ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes
enstemmigt Steen Clemmensen (D) og Mogens Lindhardt Hansen (D). De to revisorsuppleanter, Poul
Holstein (D) og Susanne Vogt (D), blev enstemmigt genvalgt.
11. Valg af en valgkomité
Valgkomitéen, Henric Åsklund (S), Arni Arnason (I), Anders Segersven (F), Erla Bergendahl Hohler (N)
og Allan Tønnesen (D), blev enstemmigt genvalgt.
12. Eventuelt.
Ingen bemærkninger kom til udtryk.

Allan Tønnesen
Referent

Kallelse till generalförsamling
i Societas Heraldica Scandinavica
lördagen den 21 maj 2011 kl. 16.30
i Häroldsrummet, Finlands Riddarhus, Riddaregatan 1, Helsingfors
Dagordning
1) Val av ordförande för generalförsamlingen.
2) Styrelseordförandens berättelse om sällskapets verksamhet under de sistlidna två åren.
3) Berättelser om lokalavdelningarnas verksamhet.
4) Berättelser från inrättade utskott.
5) Kassörens framläggande av de reviderade räkenskaperna till godkännande.
6) Fastställande av medlemsavgift för de två följande åren.
7) Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar.
-

Styrelsens förslag till nya stadgar, se bilagor:
1. Förklarande brev.
2. Förslag till nya stadgar.

-

Eventuella förslag, inkomna från medlemmar senast en månad före generalförsamlingen.

8) Val av styrelseordförande efter förslag från valberedningen.
9) Val av övriga ledamöter och suppleanter* i styrelsen efter förslag från valberedningen.
10) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter efter förslag från valberedningen.
11) Val av valberedning för två år efter förslag från styrelsen.
12) Övriga frågor
På styrelsens vägnar
Martin Sunnqvist
sekreterare
______________
* Om styrelsens förslag till nya stadgar bifalls med omedelbart ikraftträdande, utgår val av suppleanter.

Kallelse till Generalförsamling 2011
Bilaga 2
Styrelsen har beslutat föreslå 2011 års generalförsamling att ändra sällskapets stadgar så att de får
följande lydelse på danska, norska (bokmål) respektive svenska.
VEDTÆGTER
for
Societas Heraldica Scandinavica

VEDTEKTER
for
Societas Heraldica Scandinavica

STADGAR
för
Societas Heraldica Scandinavica

(Heraldisk Selskab – Heraldinen Seura (Heraldisk Selskab – Heraldinen Seura
– Skjaldfræðavélagið –
– Skjaldfræðavélagið –
Heraldisk Selskap – Heraldiska
Heraldisk Selskap – Heraldiska
Sällskapet)
Sällskapet)

(Heraldisk Selskab – Heraldinen Seura
– Skjaldfræðavélagið –
Heraldisk Selskap – Heraldiska
Sällskapet)

Navn, formål og våben

Navn, formål og våpen

Namn, syfte och vapen

§1
Selskabets navn er Societas
Heraldica
Scandinavica
(Heraldisk Selskab – Heraldinen Seura
– Skjaldfræðavélagið – Heraldisk
Selskap – Heraldiska Sällskapet)

§1
Selskapets navn er Societas
Heraldica
Scandinavica
(Heraldisk Selskab – Heraldinen Seura
– Skjaldfræðavélagið – Heraldisk
Selskap – Heraldiska Sällskapet)

§1
Sällskapets namn är Societas
Heraldica
Scandinavica
(Heraldisk Selskab – Heraldinen Seura
– Skjaldfræðavélagið – Heraldisk
Selskap – Heraldiska Sällskapet).

§2
Stk. 1: Selskabets formål er at fremme
studiet af og sprede kundskaberne om
heraldik, sigillografi og beslægtede
emner samt at give vejledning i
spørgsmål herom. Formålet fremmes
ved, at selskabet blandt andet
organiserer konferencer og andre
arrangementer, udgiver Heraldisk
Tidsskrift, Skandinavisk Vapenrulla og
andre
skrifter,
udsender
et
nyhedsbrev og har en hjemmeside.

§2
1. Selskapets formål er å fremme
studiet av og spre kunnskapen om
heraldikk, sigillografi og beslektede
emner, samt å gi veiledning i spørsmål
om dette. Formålet fremmes ved at
selskapet blant annet organiserer
konferanser og andre arrangementer,
utgir Heraldisk Tidsskrift, Skandinavisk
Vapenrulla og andre skrifter, utsender
et nyhetsbrev og har en hjemmeside.

§2
1. Sällskapets syfte är att främja
studiet av och sprida kunskapen om
heraldik, sigillografi och besläktade
ämnen samt att ge vägledning i frågor
härom. Syftet förverkligas genom att
sällskapet bland annat anordnar
konferenser och andra arrangemang,
utger Heraldisk Tidsskrift, Skandinavisk
Vapenrulla och andra skrifter, sänder
ut ett nyhetsbrev och har en hemsida.

Stk. 2: For at fremme formålet kan 2. For gjennomføring av formålet kan 2. Sällskapet kan för förverkligandet
selskabet samarbejde med beslægtede selskapet samarbeide med beslektede av syftet samarbeta med besläktade
institutioner og organisationer.
institusjoner og organisasjoner.
institutioner och organisationer.
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§3
Selskabet fører følgende våben:
Skjold: I rødt fem i kors stillede guld
kroner.
Hjelmklæde: Rødt foret med guld.
Hjelmtegn: En opvoksende guld løve
holdende en rød heroldstav.

§3
Selskapet fører følgende våpen:
Skjold: I rødt fem gull kroner stilt i
form av et kors.
Hjelmklede: Rødt foret med gull.
Hjelmtegn: En oppvoksende, gull løve
som holder en rød heroldstav.

§3
Sällskapet för följande vapen.
Sköld: I rött fem i kors ordnade
kronor av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon
av guld hållande en röd häroldsstav.

Medlemmer og medlemskab

Medlemmer og medlemskap

Medlemmar och medlemskap

§4
Stk. 1: Som ordinært medlem kan
optages enhver, der interesserer sig
for heraldik, sigillografi og beslægtede
emner.

§4
1. Som ordinært medlem kan opptas
enhver som interesserer seg for
heraldikk, sigillografi og beslektede
emner.

§4
1. Som ordinarie medlem kan upptas
envar, som intresserar sig för
heraldik, sigillografi och besläktade
ämnen.

Stk. 2: Som livsvarigt medlem kan
optages enhver, der betaler et af
styrelsen bestemt engangsbeløb, som
skal andrage 20 gange det ordinære
årlige kontingent på det tidspunkt,
hvor den pågældende anmoder om at
blive livsvarigt medlem.

2. Som livsvarig medlem kan opptas
enhver som betaler et av styret fastsatt
engangsbeløp som skal utgjøre 20
ganger den ordinære årlige kontingent
på det tidspunkt som vedkommende
anmoder om å blive livsvarig medlem.

2. Som livsvarig medlem kan upptas
envar, som betalar ett av styrelsen
bestämt engångsbelopp, som skall
uppgå till 20 gånger den ordinarie
årliga medlemsavgiften vid den tid, då
vederbörande begär att bli livsvarig
medlem.

§5
Institutioner og virksomheder kan
tegne abonnement på Heraldisk
Tidsskrift uden at få de rettigheder,
der medfølger et medlemskab.

§5
Institusjoner og foretak kan tegne
abonnement på Heraldisk Tidsskrift uten
å få de rettigheter som følger av et
medlemskap.

§5
Institutioner och företag kan teckna
abonnemang på Heraldisk tidsskrift
utan att få de rättigheter som följer
med medlemskap.

§6
Stk. 1: Til æresmedlem kan udnævnes
medlemmer eller ikke-medlemmer,
der har gjort en særlig indsats for
selskabet, eller hvis virke indenfor
områder omfattet af formålsparagraffen har vundet almindelig
anerkendelse.

§6
1. Til æresmedlem kan utnevnes
medlemmer eller ikke-medlemmer
som har gjort en særlig innsats for
selskapet, eller hvis virke innenfor
områder omfattet av formålsparagrafen har vunnet allmenn
anerkjennelse.

§6
1. Till hedersmedlem kan utnämnas
medlem eller icke-medlem, som har
gjort en särskild insats för sällskapet
eller vars verksamhet inom områden
omfattade av sällskapets syfte har
vunnit allmänt erkännande.

Stk. 2: Udnævnelsen sker på en
generalforsamling efter forudgående
forslag af mindst fem medlemmer og
med tiltrædelse af styrelsen.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

2. Utnevnelsen skjer på en
generalforsamling etter forutgående
forslag fra minst fem medlemmer og
med
tiltredelse
av
styret.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

2. Utnämningen sker på en
generalförsamling efter föregående
förslag från minst fem medlemmar
och med biträde av styrelsen.
Hedersmedlemmar är befriade från
skyldighet att erlägga medlemsavgift.

§7
§7
§7
Stk. 1: Indmeldelse og udmeldelse 1. Innmeldelse og utmeldelse skjer 1. Inträde och utträde sker genom
sker ved skriftlig henvendelse til ved skriftlig henvendelse til selskapet. skriftlig anmälan till sällskapet.
selskabet.
2. En medlem som trots en skriftlig
Stk. 2: Et medlem, der trods skriftlig 2. Et medlem som tross skriftlig påminnelse inte har betalat sin
påmindelse ikke har betalt kontingent, påminnelse ikke har betalt kontingent, medlemsavgift anses ha utträtt ur
anses som udmeldt af selskabet.
anses som utmeldt av selskapet.
sällskapet.
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§8
Styrelsen kan nægte at optage
personer i selskabet, såfremt deres
medlemskab skønnes at kunne være til
skade for selskabet. Vedkommende er
i så fald berettiget til at kræve
styrelsens afgørelse indbragt for den
førstkommende
ordinære
generalforsamling, til hvilken den
pågældende har adgang med taleret
men uden stemmeret.

§8
Styret kan nekte å oppta personer i
selskapet hvis deres medlemskap antas
å kunne være til skade for selskapet.
Vedkommende er i så fall berettiget til
å kreve styrets avgjørelse innbrakt for
den
førstkommende
ordinære
generalforsamling,
og
hvor
vedkommende har adgang med
talerett men ikke stemmerett.

§8
Styrelsen kan vägra att uppta personer
i sällskapet, om deras medlemskap
bedöms kunna vara till skada för
sällskapet. Vederbörande är i så fall
berättigade att få styrelsens beslut
prövat
av
nästa
ordinarie
generalförsamling,
till
vilken
vederbörande har tillträde med
talerätt men utan rösträtt.

§9
Hvis et medlem efter styrelsens skøn
handler i åbenlys modstrid med
selskabets interesser, eller dets
medlemskab i øvrigt skønnes at være
til åbenlys skade for selskabet, kan
styrelsen suspendere vedkommendes
medlemskab indtil førstkommende
generalforsamling. På denne, til
hvilken den pågældende har adgang
med tale- og stemmeret, kan den
pågældende udelukkes af selskabet,
når mindst tre fjerdedele af de
fremmødte medlemmer stemmer
herfor.

§9
Hvis et medlem etter styrets skjønn
handler i åpenlys strid med selskapets
interesser, eller dets medlemskap for
øvrig antas å være til åpenlys skade for
selskapet, kan styret suspendere
vedkommendes medlemskap inntil
førstkommende generalforsamling. På
denne, hvor vedkommende har
adgang med tale- og stemmerett, kan
vedkommende utelukkes av selskapet,
når minst tre fjerdedeler av de
fremmøtte medlemmer stemmer for
dette.

§9
Om en medlem enligt styrelsens
bedömning handlar i uppenbar strid
med sällskapets intressen, eller om
hans eller hennes medlemskap i övrigt
bedöms vara till uppenbar skada för
sällskapet, kan styrelsen suspendera
vederbörandes medlemskap intill
nästa generalförsamling. På denna, till
vilken vederbörande har tillträde med
talerätt och rösträtt, kan denne
uteslutas ur sällskapet, om minst tre
fjärdedelar av de närvarande
medlemmarna röstar för detta.

Styrelsen og styrelsesarbejdet

Styret og styrearbeidet

Styrelsen och styrelsearbetet

§ 10
Stk. 1: Selskabet ledes af en styrelse
med højst 15 medlemmer: en
formand, en næstformand, en
sekretær og en kasserer samt
yderligere højst 11 medlemmer. Så
vidt muligt skal der i styrelsen være
medlemmer, der er bosat i
henholdsvis Danmark, Finland, Island,
Norge og Sverige.

§ 10
1. Selskapet ledes av et styre på inntil
15 medlemmer: en formann, en
viseformann, en sekretær, en kasserer
samt ytterligere inntil 11 medlemmer.
Så vidt mulig skal der i styret være
medlemmer som er bosatt i
henholdsvis Danmark, Finland, Island,
Norge og Sverige.

§ 10
1. Sällskapet leds av en styrelse med
högst 15 ledamöter: en ordförande,
en vice ordförande, en sekreterare, en
kassör samt ytterligare högst 11
ledamöter. Såvitt möjligt skall det i
styrelsen finnas ledamöter, som är
bosatta i respektive Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige.

Stk. 2: Styrelsen vælges på den
ordinære generalforsamling. Formand
og medlemmer vælges for to år.
Genvalg kan finde sted.

2. Styret velges på den ordinære
generalforsamling.
Formann
og
medlemmer velges for to år. Gjenvalg
kan finne sted.

2. Styrelsen väljs på ordinarie
generalförsamling. Dess ordförande
och ledamöter väljs för två år. Omval
kan äga rum.

Stk. 3: Styrelsen kan, efter behov,
tilknytte én eller flere adjungerede
styrelsesmedlemmer (uden stemmeret) indtil næste generalforsamling.

3. Styret kan, etter behov, tilknytte
seg én eller flere bisittende
styremedlemmer (uten stemmerett)
inntil neste generalforsamling.

3. Styrelsen kan, efter behov, knyta
till sig en eller flera adjungerade
styrelseledamöter (utan rösträtt) intill
nästa generalförsamling.
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§ 11
Såfremt formanden ikke deltager i et
styrelsesmøde, fungerer næstformanden som formand ved det aktuelle
møde.

§ 11
Dersom formannen ikke deltar i et
styremøte fungere viseformannen som
formann ved det aktuelle møte.

§ 11
Om ordföranden inte deltar i ett
styrelsemöte fungerar vice ordföranden som ordförande vid det mötet.

§ 12
Bortset fra valg af formand
konstituerer styrelsen sig selv. Er
formanden udtrådt af styrelsen, kan
styrelsen internt vælge en ny
formand. Indtil dette er sket, fungerer
næstformanden som formand.

§ 12
Bortsett fra valg av formann,
konstituerer styret sig selv. Er
formannen trått ut av styret, kan
styret internt velge en ny formann.
Inntil dette er skjedd fungerer
viseformannen som formann.

§ 12
Bortsett från val av ordförande
konstituerar styrelsen sig själv. Har
ordföranden utträtt ur styrelsen, får
styrelsen inom sig utse en ny
ordförande. Tills detta skett fungerar
vice ordföranden som ordförande.

§ 13
Stk. 1: Styrelsen forestår selskabets
daglige arbejde, specielt med ansvar
for, at opgaverne angivet i § 2
opfyldes.

§ 13
1. Styret forestår selskapets daglige
arbeid, med særlig ansvar for at
oppgavene angitt i § 2 oppfylles.

§ 13
1. Styrelsen förestår sällskapets
dagliga arbete och ansvarar särskilt för
att de uppgifter som anges i § 2
fullgörs.

Stk. 2: Styrelsen fastsætter en
forretningsorden, der i overensstemmelse med vedtægterne nærmere
regulerer styrelsens arbejde.

2.
Styret
fastsetter
en
forretningsorden som i samsvar med
disse vedtekter nærmere regulerer
styrets arbeid.

2.
Styrelsen
fastställer
en
arbetsordning som under dessa stadgar
närmare
reglerar
styrelsens
verksamhet.

Stk. 3: Selskabet tegnes af formanden
sammen med kassereren. Styrelsen
kan i forretningsordenen bestemme,
at selskabet i særskilt angivne
situationer kan tegnes af enten
formand eller kasserer.

3. Selskapet tegnes av formannen
sammen med kassereren. Styret kan i
forretningsordenen bestemme at
selskapet i særskilt angitte forhold kan
tegnes av kun en av disse.

3. Sällskapets firma tecknas av
ordföranden och kassören i förening.
Styrelsen kan i arbetsordningen
föreskriva att firman i särskilt angivna
situationer får tecknas av enbart en av
dessa.

§ 14
Stk. 1: Styrelsen indkaldes til møde af
formanden, eller når tre medlemmer
begærer
det.
Styrelsen
er
beslutningsdygtig,
når
mindst
halvdelen af medlemmerne er til
stede. Styrelsen fastsætter selv sin
afstemningsprocedure.

§ 14
1. Styrets møter innkalles av
formannen eller når tre medlemmer
begjærer
det.
Styret
er
beslutningsdyktig når minst halvdelen
av medlemmene er til stede. Styret
fastsetter selv sin avstemningsprosedyre.

§ 14
1. Styrelsen inkallas till möte av
ordföranden eller när tre ledamöter
begär det. Styrelsen är beslutsmässig,
när minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Styrelsen fastställer sin
egen beslutsordning.

Stk. 2: Styrelsen kan internt nedsætte 2. Styret kan internt nedsette et 2. Styrelsen kan inom sig utse ett
et arbejdsudvalg, der leder selskabet arbeidsutvalg som leder selskapet arbetsutskott, som leder sällskapet
mellem styrelsesmøderne.
mellom styremøtene.
mellan styrelsemötena.
Stk. 3: Medlemmer, der ikke kan
deltage i et styrelsesmøde, skal før
mødet gives mulighed for at udtale
sig. En sådan udtalelse gælder ikke
som afgiven stemme.

3. Medlemmer som ikke kan delta i et
styremøte, skal før møtet gis mulighet
til å uttale seg. En slik uttalelse gjelder
ikke som avgitt stemme.

3. Ledamöter, som inte kan delta i ett
styrelsemöte, skall före mötet ges
möjlighet att uttala sig. Ett sådant
uttalande gäller inte som en avgiven
röst.

§ 15
Når en beslutning bør tages inden
næste styrelsesmøde, kan styrelsen
foretage skriftlig afstemning (per

§ 15
Når en beslutning bør fattes før neste
styremøte, kan styret foreta skriftlig
avstemning
(per
capsulam).

§ 15
När ett beslut bör fattas före nästa
styrelsemöte, kan styrelsen företa en
skriftlig omröstning (per capsulam).
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capsulam). Beslutningsgrundlaget skal
sendes til styrelsesmedlemmerne.
Formanden formulerer afstemningsspørgsmålet, og beslutningen er kun
taget såfremt mere end halvdelen af
medlemmerne stemmer for.

Lokalafdelinger
grupper

og

Beslutningsgrunnlaget skal sendes til
styremedlemmene.
Formannen
formulerer det spørsmål som
medlemmene skal besvare, og
beslutning anses kun fattet om mer
enn halvparten av medlemmene
stemmer for.

Beslutsunderlaget skall sändas till
ledamöterna. Ordföranden formulerar
den fråga som ledamöterna skall
besvara, och beslut har fattats endast
om mer än hälften av ledamöterna
enas om beslutet.

interesse- Lokalavdelinger og interesse- Lokalavdelningar och intressegrupper
grupper

§ 16
Stk. 1: Under selskabet kan oprettes
lokalafdelinger for et eller flere
geografisk afgrænsede områder samt
interessegrupper for et eller flere
tematisk afgrænsede områder til
organisering af møder, foredrag og
andre aktiviteter.

§ 16
1. Under selskapet kan det opprettes
lokalavdelinger for et eller flere
geografisk avgrensede områder, samt
interessegrupper for et eller flere
tematisk avgrensede områder, til
avholdelse av møter, foredrag og
andre aktiviteter.

§ 16
1. Under sällskapet kan det upprättas
lokalavdelningar för ett eller flera
geografiskt avgränsade områden, och
intressegrupper för ett eller flera
tematiskt avgränsade områden, för
anordnande av möten, föredrag och
andra aktiviteter.

Stk. 2: Styrelsen skal godkende
oprettelsen af lokalafdelinger og
interessegrupper. Lokalafdelingerne
og interessegrupperne er økonomisk
uafhængige af selskabet. For
lokalafdelingernes
og
interessegruppernes virksomhed aflægges
beretning på selskabets ordinære
generalforsamling.

2. Styret skal godkjenne opprettelsen
av
lokalavdelinger
og
interessegrupper. Lokalavdelingene og
interessegruppene er økonomisk
uavhengige av selskapet. For
lokalavdelingenes
og
interessegruppenes
virksomhet
avlegges
beretning på selskapets ordinære
generalforsamling.

2.
Styrelsen
skall
godkänna
upprättandet av lokalavdelningar och
intressegrupper. Lokalavdelningarna
och intressegrupperna är ekonomiskt
oavhängiga av sällskapet. Om
lokalavdelningarnas och intressegruppernas
verksamhet
avläggs
berättelse
på
ordinarie
generalförsamling.

Udvalg

Utvalg

Utskott

§ 17
Stk. 1: Til varetagelse af særlige
opgaver kan styrelsen nedsætte
udvalg. Om udvalgsarbejdet aflægges
beretning
på
den
ordinære
generalforsamling.

§ 17
1. Til ivaretakelse av spesielle
oppgaver kan styret nedsette utvalg.
Om utvalgenes arbeid avlegges
beretning
på
den
ordinære
generalforsamling.

§ 17
1. Till att ansvara för särskilda
uppgifter kan styrelsen inrätta utskott.
Om utskottens arbete avläggs
berättelse
på
ordinarie
generalförsamling.

Stk. 2: Styrelsen kan ligeledes
nedsætte udvalg, der udreder
spørgsmål til kommende styrelsesmøder. Sådanne udvalg redegør for
deres arbejde til styrelsen.

2. Styret kan likeledes nedsette utvalg
som utreder spørsmål til kommende
styremøter. Slike utvalg redegjør for
sitt arbeid overfor styret.

2. Styrelsen kan också inrätta utskott
som bereder frågor inför kommande
styrelsemöten.
Sådana
utskott
redovisar sitt arbete inför styrelsen.

Generalforsamling

Generalforsamling

Generalförsamling

§ 18
Stk. 1: Generalforsamlingen er
selskabets
højeste
myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes

§ 18
1. Generalforsamlingen er selskapets
høyeste
myndighet.
Ordinær
generalforsamling avholdes hvert

§ 18
1. Generalförsamlingen är sällskapets
högsta beslutande organ. Ordinarie
generalförsamling avhålls vartannat år
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hvert andet år i maj måned, fortrinsvis
i forbindelse med en af selskabet
arrangeret konference, og skal
indkaldes skriftligt med mindst 14
dages varsel. Afholdes konferencen på
et andet tidspunkt i det aktuelle år,
kan bestemmelsen om maj måned
fraviges. Kun medlemmer, der har
betalt det senest forfaldne kontingent,
har stemmeret. Indkaldelsen skal
indeholde følgende dagsordenspunkter:
1) Valg af dirigent, referent og
stemmetællere for generalforsamlingen.
2) Formanden afgiver beretning
om selskabets virke de sidste
to år.

annet år i mai måned, fortrinnsvis i
forbindelse med en av selskapet
arrangert konferanse, og skal innkalles
skriftlig med minst 14 dagers varsel.
Avholdes konferansen på et annet
tidspunkt i det aktuelle år, kan
bestemmelsen om mai måned
fravikes. Kun medlemmer som har
betalt den sist forfalte kontingent har
stemmerett.
Innkallelsen
skal
inneholde følgende dagsordenspunkter:
1) Valg av dirigent, referent og
tellekorps
for
generalforsamlingen.
2) Formannen avgir beretning
om selskapets virke de siste to
år.

3) Beretninger
om
lokalafdelingernes og interessegruppernes virke.
4) Beretninger fra udvalg nedsat
til varetagelse af særlige
opgaver.
5) Kassererens forelæggelse af
de reviderede regnskaber til
godkendelse.
6) Fastsættelse af kontingent for
de følgende to år.
7) Behandling af forslag fra
styrelsen eller medlemmer.
8) Valg af formand efter
indstilling fra valgkomitéen.
9) Valg af øvrige styrelsesmedlemmer efter indstilling
fra valgkomitéen.
10) Valg af to revisorer og to
revisorsuppleanter
efter
indstilling fra valgkomitéen.
11) Valg af en valgkomité for to
år efter indstilling fra den
afgående styrelse.
12) Eventuelt.

3) Beretninger
om
lokalavdelingenes og interessegruppenes virke.
4) Beretninger fra utvalg nedsatt
for å ivareta spesielle
oppgaver.
5) Kassererens fremleggelse av
de reviderte regnskaper til
godkjennelse.
6) Fastsettelse av kontingent for
de følgende to år.
7) Behandling av forslag fra
styret eller medlemmer.
8) Valg av formann etter
innstilling fra valgkomitéen.
9) Valg av øvrige styremedlemmer etter innstilling
fra valgkomitéen.
10) Valg av to revisorer og to
revisorsuppleanter
etter
innstilling fra valgkomitéen.
11) Valg av en valgkomité for to
år etter innstilling fra det
avgående styret.
12) Eventuelt.

i maj månad, företrädesvis i samband
med en av sällskapet arrangerad
konferens, och inkallas genom
skriftligt meddelande med minst 14
dagars varsel. Avhålls konferensen vid
en annan tidpunkt under det aktuella
året, kan bestämmelsen om maj
månad frångås. Endast medlemmar,
som har betalat den senast förfallna
medlemsavgiften,
har
rösträtt.
Kallelsen skall innehålla följande
punkter på dagordningen:
1) Val av ordförande, protokollförare och rösträknare för
generalförsamlingen.
2) Styrelseordföranden
avger
berättelse om sällskapets
verksamhet under de sistlidna
två åren.
3) Berättelser
om
lokalavdelningarnas och intressegruppernas verksamhet.
4) Berättelser
från
utskott
inrättade att ansvara för
särskilda uppgifter.
5) Kassörens framläggande av de
reviderade räkenskaperna till
godkännande.
6) Fastställande av medlemsavgift
för de två följande åren.
7) Behandling av förslag från
styrelsen eller medlemmar.
8) Val av styrelseordförande efter
förslag från valberedningen.
9) Val av övriga ledamöter i
styrelsen efter förslag från
valberedningen.
10) Val av två revisorer och två
revisorssuppleanter
efter
förslag från valberedningen.
11) Val av valberedning för två år
efter förslag från den avgående
styrelsen.
12) Övriga frågor.

Stk. 2: Forslag, der ønskes optaget på
dagsordenen, skal være indsendt til
formanden senest en måned inden
generalforsamlingen.

2. Forslag som ønskes satt på 2. Förslag, som önskas upptagna på
dagsordenen skal være innsendt til dagordningen, skall vara insända till
formannen senest én måned før styrelseordföranden senast en månad
generalforsamlingen.
före generalförsamlingen.

Stk. 3: Valgkomiteen skal bestå af 3-5
medlemmer. De skal være bosatte i
hvert sit nordiske land og må ikke
være medlemmer af styrelsen.

3. Valgkomitéen skal bestå av 3-5
medlemmer, som skal være bosatt i
hvert sitt nordiske land og ikke må
være medlemmer av styret.
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3. Valberedningen skall bestå av 3-5
medlemmar, som skall vara bosatta i
varsitt nordiskt land och inte får vara
medlemmar av styrelsen.

§ 19
Ekstraordinær generalforsamling kan
indkaldes skriftligt af styrelsen med
mindst 14 dages varsel. Såfremt
mindst 25 medlemmer skriftligt over
for formanden fremsætter ønske
derom og med angivelse af, hvad der
ønskes behandlet, skal styrelsen inden
en måned fra modtagelsen indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling.

§ 19
Ekstraordinær generalforsamling kan
innkalles av styret ved skriftlig
meddelelse med minst 14 dagers
varsel. Dersom minst 25 medlemmer
skriftlig overfor formannen fremsetter
ønske om det, og med angivelse av
hva de ønsker behandlet, skal styret
innen én måned fra mottakelsen
innkalle til en ekstraordinær
generalforsamling.

§ 19
Extraordinarie generalförsamling kan
inkallas av styrelsen genom skriftligt
meddelande med minst 14 dagars
varsel. Om minst 25 medlemmar
skriftligen till styrelseordföranden
framställer ett önskemål därom med
angivande av vad de önskar uppta till
behandling, skall styrelsen inom en
månad från det att önskemålet
mottagits inkalla en extraordinarie
generalförsamling.

§ 20
Stk. 1: Beslutninger på en
generalforsamling træffes ved simpel
stemmeflerhed.
I
tilfælde
af
stemmelighed bortfalder forslaget,
dog ikke ved personvalg, der i stedet
afgøres ved lodtrækning. Ved
afstemninger, der angår personer, skal
afstemningen foregå skriftligt, hvis
blot ét medlem begærer det. Blanke
stemmesedler regnes som ikke
afgivne.

§ 20
1.
Beslutninger
på
en
generalforsamling treffes ved simpelt
flertall. I tilfelle av stemmelikhet
bortfalder forslaget, dog ikke ved
personvalg som i stedet avgjøres ved
loddtrekning. Ved avstemninger som
angår personer, skal avstemningen
foregå skriftlig dersom et medlem
forlanger det. Blanke stemmesedler
regnes som ikke avgitt.

§ 20
1. Beslut på en generalförsamling
fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal bortfaller förslaget, dock inte
vid personval, som istället avgörs
genom
lottdragning.
Vid
omröstningar, som angår personer,
skall omröstningen ske skriftligen, om
en medlem begär det. Blanka
röstsedlar räknas som icke avgivna.

Stk. 2: Medlemmer, der ikke kan give
møde til en generalforsamling, kan
give et andet medlem skriftlig
fuldmagt til at afgive stemme for sig.
Sådanne fuldmagter skal være
formanden i hænde senest tre
hverdage før generalforsamlingen.
Intet medlem kan have fuldmagt for
flere end fem medlemmer.

2. Medlemmer som ikke kan møte på
en generalforsamling, kan gi et annet
medlem skriftlig fullmakt til at avgi
stemme på sine vegne. Slike
fullmakter skal være formannen i
hende senest tre hverdager før
generalforsamlingen.
Ikke
noe
medlem kan ha fullmakt fra mer enn
fem medlemmer.

2. Medlem, som inte kan närvara vid
en generalförsamling, kan ge en annan
medlem skriftlig fullmakt att rösta i
hans eller hennes ställe. Sådana
fullmakter skall vara styrelseordföranden tillhanda senast tre
vardagar före generalförsamlingen.
Ingen medlem kan vara fullmäktig för
fler än fem medlemmar.

Stk. 3: Til ændring af selskabets
vedtægter kræves, at mindst tre
fjerdedele af de afgivne stemmer
afgives for ændringsforslaget.

3. Til endring av selskapets vedtekter
kreves at minst tre fjerdedeler av de
avgitte
stemmer
avgis
for
endringsforslaget.

3. För ändring av sällskapets stadgar
krävs, att minst tre fjärdedelar av de
avgivna
rösterna
biträder
ändringsförslaget.

Kontingent og regnskaber

Kontingent og regnskaper

Medlemsavgift och räkenskaper

§ 21
Stk. 1: Størrelsen af det årlige
kontingent
fastsættes
af
generalforsamlingen. Kontingentet for
et kalenderår forfalder for løbende
medlemskaber
til betaling ved
modtagelsen af det sidste nummer af
det foregående års Heraldisk Tidsskrift.

§ 21
1. Størrelsen av den årlige kontingent
fastsættes av generalforsamlingen.
Kontingenten for et kalenderår
forfaller for løpende medlemskap til
betaling ved mottakelsen av det siste
nummer av det foregående års
Heraldisk Tidsskrift.

§ 21
1. Storleken av den årliga
medlemsavgiften
fastställs
av
generalförsamlingen.
Medlemsavgiften för ett kalenderår förfaller för
löpande medlemskap till betalning vid
mottagandet av det sista numret av
föregående års Heraldisk Tidsskrift.
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Stk. 2: Regnskabsåret er kalenderåret.
Reviderede regnskaber aflægges for
styrelsen inden den 1. marts hvert år.
De seneste to års reviderede
regnskaber fremlægges for generalforsamlingen.

2: Regnskapsåret er kalenderåret.
Reviderte regnskaper avlegges for
styret innen 1. mars hvert år. De siste
to års reviderte regnskaper fremlegges
for generalforsamlingen.

2. Räkenskapsåret är kalenderåret.
Reviderade räkenskaper avläggs till
styrelsen senast den 1 mars varje år.
De senaste två årens reviderade
räkenskaper
föreläggs
generalförsamlingen.

Selskabets opløsning

Selskapets oppløsning

Sällskapets upplösning

§ 22.
Stk. 1: Selskabets opløsning kan kun
vedtages på en generalforsamling, på
hvis dagsorden et forslag om
opløsning er optaget, jvf. § 18, stk. 1
punkt 7, og på hvilken mindst
halvdelen af selskabets medlemmer er
repræsenteret og mindst to tredjedele
af de afgivne stemmer afgives for
forslaget.

§ 22.
1. Selskapets oppløsning kan bare
vedtas på en generalforsamling hvor et
forslag om oppløsning er anført på
dagsordenen, jf. § 18 nr.1, pkt. 7, og
på hvilken minst halvdelen av
selskapets
medlemmer
er
representert, og minst to tredjedeler
av de avgitte stemmer avgis for
forslaget.

§ 22
1. Sällskapets upplösning kan endast
beslutas på en generalförsamling, på
vars dagordning ett förslag om
upplösning har tagits upp enligt § 18
första stycket punkt 7, och på vilken
minst
hälften
av
sällskapets
medlemmar är representerade och
minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna biträder förslaget.

Stk. 2: Opnår forslaget om opløsning
ikke denne tilslutning, men afgives
mindst halvdelen af stemmerne for
forslaget, skal styrelsen indkalde en
ekstraordinær generalforsamling efter
reglerne i § 19. På denne
generalforsamling kan selskabets
opløsning vedtages, såfremt tre
fjerdedele af de tilstedeværende
medlemmer stemmer herfor.

2. Oppnår forslaget om oppløsning
ikke denne tilslutning, men avgis
minst halvdelen av stemmene for
forslaget, skal styret innkalle en
ekstraordinær generalforsamling etter
reglene i § 19. På denne
generalforsamling kan selskapets
oppløsning vedtas, såfremt tre
fjerdedeler av de tilstedeværende
medlemmer stemmer for dette.

2. Erhåller förslaget om upplösning
inte detta stöd, men avges minst
hälften av rösterna för förslaget, skall
styrelsen inkalla en extraordinarie
generalförsamling enligt reglerna i
§ 19. På denna generalförsamling kan
sällskapets upplösning beslutas, om tre
fjärdedelar av de närvarande
röstar för detta.

Stk. 3: Vedtages forslaget, skal
styrelsen
på
den
samme
generalforsamling fremsætte forslag
om, hvordan selskabets midler og
andre aktiver skal anvendes i
overensstemmelse med det formål,
der angives i § 2. Ligeledes
bestemmes hvem, der skal stå for de
afsluttende aktiviteter. Til vedtagelse
af forslag herom kræves simpel
stemmeflerhed
blandt
de
tilstedeværende medlemmer.

3. Vedtas forslaget, skal styret på dene
generalforsamling fremsette forslag
om hvordan selskapets midler og
andre aktiver skal anvendes i
overensstemmelse med dets formål
som angitt i § 2. Likeledes bestemmes
hvem som skal stå for de avsluttende
aktiviteter. Til vedtagelsen av forslag
om dette kreves simpelt flertall blant
de tilstedeværende medlemmer.

3. Bifalls förslaget, skall styrelsen på
samma generalförsamling framställa
förslag om hur sällskapets medel och
andra tillgångar skall användas i
överensstämmelse med dess syfte
såsom angivet i § 2. Likaledes
bestäms, vem som skall stå för de
avslutande åtgärderna. För bifall till
förslag om detta krävs enkel majoritet
bland de närvarande medlemmarna.

___________________________
Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 2011.
Vedtægterne
træder
i
kraft
omgående.

___________________________
Slik vedtatt på generalforsamlingen
den 25. mai 2011. Vedtektene trer i
kraft umiddelbart.

___________________________
Således
beslutat
på
generalförsamlingen den 25 maj 2011.
Stadgarna träder i kraft omedelbart.
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Kallelse till Generalförsamling 2011
Bilaga 1
Kommentarer till förslaget till nya stadgar
Styrelsen tillsatte den 6 februari 2010 en arbetsgrupp som skulle utarbeta ett förslag till nya stadgar. Arbetsgruppen har
bestått av Martin Sunnqvist (sammankallande), Carl-Thomas von Christierson och Tom S. Vadholm. Vid styrelsemötet
den 5-6 februari 2011 beslutade styrelsen att anta bifogat förslag och lägga fram det inför 2011 års generalförsamling för
beslut enligt § 12 tredje stycket i gällande stadgar.
Ändringarna består främst i att en del oreglerade frågor regleras och att en del förtydliganden görs. I det följande
kommenteras ändringsförslagen paragraf för paragraf.
§ 1 är oförändrad.
§ 2 är till innehållet väsentligen oförändrad, bortsett från att SHS:s övertagande av ansvaret för Skandinavisk Vapenrulla
har lagts till.
I § 3 har blasoneringen förtydligats, och hjälmtäcke och hjälmprydnad har lagts till.
§ 4 är oförändrad bortsett från att bestämmelsen om att en livsvarig medlem skall betala ett engångsbelopp motsvarande
minst 10 gånger årsavgiften har ändrats till ett engångsbelopp motsvarande 20 gånger årsavgiften, vilket är en
stadgefästning av rådande praxis. Bestämmelserna om inträde och utträde har flyttats till § 7, om vägran att uppta
medlem till § 8 och om hedersmedlem till § 6.
§ 5 är ny och innehåller en bestämmelse om organisationer och institutioner som vill prenumerera på Heraldisk
Tidsskrift. Det har hittills rått oklarhet huruvida sådana organisationer och institutioner har varit att betrakta som
medlemmar och vad detta i så fall har inneburit. Det klargörs nu att organisationer och institutioner kan teckna
abonnemang på tidskriften utan att formellt bli medlemmar i sällskapet.
§ 6 handlar om hedersmedlemmar och motsvarar tidigare § 4 tredje stycket. Bestämmelsen har förtydligats, och det har
klargjorts att det enbart är generalförsamlingen som kan utnämna hedersmedlemmar.
§ 7 första stycket motsvarar tidigare § 4 tredje stycket. I andra stycket har tagits in en bestämmelse om att en medlem
som trots en skriftlig påminnelse inte har betalat sin medlemsavgift anses ha utträtt ur sällskapet. Detta är redan stadgad
praxis, men nuvarande stadgar skulle kunna uppfattas som att det formellt krävs uteslutning.
§ 8 motsvarar nuvarande § 4 femte stycket.
§ 9 är likalydande med tidigare § 5.
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§ 10 motsvarar tidigare § 6. Bestämmelsen om suppleanter har visat sig svårtillämpad, eftersom det har varit oklart i
vilka situationer suppleanter skall inkallas och huruvida de skulle ha rösträtt. Styrelsen önskar lösa detta genom att
avskaffa suppleanterna men möjliggöra att styrelsen vid behov adjungerar ledamöter utan rösträtt till styrelsen.
§ 11 utgör ett förtydligande av vad som gäller om ordföranden inte kan vara med på ett visst möte. Bestämmelsen om
styrelsens konstituering i § 12 fanns tidigare i § 7, och dessutom har en reglering av situationen att ordföranden utträder
ur styrelsen lagts till.
§ 13 första stycket innehåller i sak samma bestämmelse som tidigare fanns i § 7 första stycket bortsett från
konstitueringen. I andra stycket har lagts till att styrelsen antar en arbetsordning och att denna gäller under stadgarna,
vilket innebär att i fall av motstridigheter är det stadgarna som har företräde. I tredje stycket finns en bestämmelse om
firmateckningsrätten, som är av största vikt för att utomstående skall kunna bedöma vem som har rätt att ingå avtal och
åtaganden på sällskapets vägnar.
I § 14 ändras regeln att möte inkallas av ordföranden eller när en ledamot begär det till att gälla ordföranden eller tre
ledamöter. Skälet är att det i första hand är ordförandens ansvar att kalla till möten och att det inte är rimligt att varje
ledamot ensam skall kunna kalla till möte. Om ordföranden inte skulle fullgöra sina uppgifter är det enligt styrelsens
mening lämpligt att tre ledamöter kan kalla till möte.
I § 15 regleras per capsulam-förfarandet, det vill säga förfarandet när en styrelse fattar beslut per post eller epostkorrespondens. Förfarandet är viktigt för att styrelsearbetet skall fungera i en nordisk organisation där möten på
grund av ledamöternas geografiska spridning kan behöva hållas med långa intervall.
§ 16 motsvarar den tidigare § 8, som bara handlade om lokalavdelningar. Nu har även intressegrupper tillkommit, som
avser tematiskt avgränsade områden.
§ 17 första stycket motsvarar tidigare § 9. Som ett förtydligande har lagts till att styrelsen kan inrätta utskott som
bereder frågor inför beslut och att sådana utskott redovisar sitt arbete till styrelsen.
§ 18 motsvarar tidigare § 10. Ett förtydligande har gjorts, nämligen att protokollförare och rösträknare skall väljas för
generalförsamlingen. Därtill kommer följdändringar i anslutning till inrättandet av intressegrupper och avskaffandet av
suppleanterna. Valberedningen har fått en egen bestämmelse i tredje stycket.
§ 19 motsvarar tidigare § 11.
§ 20 motsvarar tidigare § 12.
§ 21 motsvarar tidigare § 13.
§ 22 motsvarar tidigare § 14, dock med en följdändring beroende på ändrad paragrafnumrering.
Om förslaget bifalls, är tanken att stadgarna i sin nya lydelse skall träda i kraft omedelbart vid beslutet. Avsikten är
således, att, även om val av suppleanter är upptaget i generalförsamlingens föredragningslista, något sådant val inte skall
förrättas.
Enligt styrelsens uppdrag
Martin Sunnqvist

Carl-Thomas von Christierson
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