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Principer vid stadgeändring enligt slutbehandlingsförslag 

Såsom utlovat i tidigare missiv inför akademiens första behandling av stadgeändrings-

förslaget delges nedan de principer som kommer att vara ledande vid genomförandet av 

vissa av de dimensionerande förändringar som de nya stadgarna ger upphov till, i det 

fall de slutligt skulle beslutas av akademien den 12 december och därefter fastställas av 

regeringen.  

Snarast efter den 12 december kommer; 

 Det beslutade stadgeändringsförslaget att insändas till Regeringen för fastställande 

 HMK att orienteras om av akademien beslutad stadgeändring 

 Fortsatta förberedelser för implementering att genomföras 

När Regeringen fastställt stadgarna kommer; 

 I stadgeändringsförslagets § 2 anges att ”Till KL kan endast väljas utländsk medborga-

re”. Konsekvensen av detta är att samtliga svenska korresponderande ledamöter utan att 

tillfrågas kommer att överföras till ordinarie ledamöter. De ledamöter som eventuellt ej 

kan acceptera detta må begära utträde ur akademien. 

 I stadgeändringsförslagets § 2 anges vidare att det totala antalet ordinarie ledamöter ej 

må överstiga 280. För att inte få ett totalstopp i inval av nya ordinarie ledamöter dvs. 

svenska medborgare under ett antal år, vilket vore förödande i sig för akademien, kom-

mer intill dess antal ordinarie ledamöter har nått nivån 280, det att kunna väljas in högst 

fyra (4) ordinarie ledamöter per år. 

 I stadgeändringsförslagets § 5 anges att ledamot skall fördelas till vetenskapsgren. Detta 

har ej genomförts tidigare i formell mening. Styrelsen kommer härvid att utarbeta ett 

förslag till fördelning av nuvarande ledamöter som respektive ledamot kommer att ges 

tillfälle att yttra sig över innan fastställande. Ingen ledamot kommer emot sin vilja att 

tilldelas viss vetenskapsgren. 

 Vidare kommer styrelsen att ha en dialog med valberedningen kring hur att förfara när 

det gäller de förändringar kring styrelsens sammansättning som blir en följd av en stad-

geändringarna. Utfallet av denna dialog kommer även att bero på hur snabbt det är möj-

ligt att under 2013 ”inta ny gruppering” med hänsyn till Regeringens beslutsprocess.  

 

Thomas Engevall 

Ordförande  
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ÄNDRING AV SÄLLSKAPETS STADGAR 

 
§ 25 (stadgar) 

1. Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara skriftligt och undertecknat av 
minst tre svenska ledamöter. 

2. Efter beredning av styrelsen beslutar sällskapet om eventuell ändring. 

Röstberättigade, som är förhindrade att närvara äger rätt att delta genom in-
sändande av röstsedel. 

3. Antaget förslag till ändring underställs regeringen för fastställelse. 

 
§ 33 (tillämpningsföreskrifter, kopplade till stadgarnas 25 §) 

1. Styrelsen bereder inkommet förslag och avger snarast ett skriftligt 

utlåtande, som föredras vid sammanträde med sällskapet. Sådant utlåtande 
skall anmälas i kallelsen. Sällskapet beslutar om förslagets behandling. 

2. Vid behandling av stadgeändringsförslag kan sällskapet 

-- återvisa förslaget till styrelsen, 
-- anta förslaget till vilande med eller utan ändringar eller 
-- förkasta förslaget. 

Förslag, som blivit återvisat, skall behandlas på samma sätt när det ånyo före-
kommer. Har förslag blivit antaget till vilande, underställs 
det samtliga röstberättigade ledamöter, varvid dag för sällskapets slutbehand-
ling tillkännages. 

3. Slutbehandling får inte utsättas tidigare än en månad från den dag då försla-
get kan beräknas vara de röstberättigade tillhanda. Vid förslagets slutliga be-
handling skall det genom omröstning – i oförändrat skick – antingen antas eller 
förkastas. 

4. Röstning med röstsedel sker genom att i förseglat kuvert insända med ja eller 
nej betecknad sedel försedd med namnunderskrift. 

 
TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 
 
§ 26 (stadgar) 

1. Sällskapet fastställer föreskrifter för tillämpning av dessa stadgar. 

2. För beslut om fastställelse och ändring av tillämpningsföreskrifter gäller be-
stämmelserna i § 18 moment 2, 3 och 4 samt § 25 moment 1 och 2. 
 
§ 34 (tillämpningsföreskrifter, kopplade till stadgarnas 26 §) 

För ändring av dessa föreskrifter tillämpas samma förfaringssätt som föreskri-
vits för stadgarna i § 33. 

 

 


