Stadgehistorik
Stadgar för SSAG antagna vid sällskapets allmänna sammankomst den 18 december 1880 (finns
tryckta i Ymer 1881)
§1 Sällskapets ändamål är att inom Sverige främja utvecklingen af antropologien, geografien och
närbeslägtade vetenskaper, att utgöra en föreningslänk mellan dessa vetenskapers idkare och
allmänheten, att inleda och underhålla förbindelser med utländska sällskap, som hafva enahanda
bestämmelser, samt att, såvidt tillgångarne sådant medgifva, understödja forskningar inom dessa
kunskapsarters område.
§2 Sällskapet utgöres af såväl svenske och norske som utländske ledamöter, korresponderande
ledamöter samt hedersledamöter. De utländske ledamöternas antal får icke öfverstiga femtio.
Ledamöter inväljas af styrelsen på förslag af någon svensk eller norsk ledamot. Styrelsen eger ock att
på likartadt förslag till korresponderande ledamot kalla i utlandet bosatt person, som visat intresse för
sällskapets syften. På styrelsens förslag eger sällskapet att till hedersledamot invälja person, som på ett
synnerligen framstående sätt främjat sällskapets ändamål.
§3 Svensk eller norsk ledamot erlägger till sällskapets skattmästare en årlig afgift af tio
kronor.Ledamot erhåller, utan vidare afgift, den af sällskapet utgifna tidskriften. Styrelsen eger rätt att
befria ledamot från erläggandet af årsafgift. Af sällskapet utgifna skrifter eger ledamot att lösa till ett
mot boklådspriset nedsatt pris, som af styrelsen bestämmes.
§4 Utländske ledamöter, korresponderande ledamöter och hedersledamöter äro från årsafgiften
befriade. Utländske ledamöter och hedersledamöter erhålla alla skrifter som utgifvas af sällskapet.
Korresponderande ledamöter erhåller af dessa skrifter hvad styrelsen beslutar.
§5 Svensk eller norsk ledamot, som på en gång erlägger en summa af 100 kronor, blifver därigenom
ständig ledamot i sällskapet och är från de årliga afgifterna till sällskapets kassa befriad.
§6 Ständige ledamöters afgifter afsättas till bildande af en reservfond, hvars räntor få för de löpande
utgifterna användas. Å sjelfva fonden få deremot utgifter icke anvisas utom på grund af särskildt
därom af sällskapet, efter förslag af styrelsen, fattadt beslut.
§7 Ledamot, som för två på hvarandra följande år, oaktadt påminnelser, ej erlagt stadgad afgift, anses
hafva ur sällskapet utträtt.
§8 Sällskapet har ordinarie sammankomst en gång hvarje månad, utom juni, kuli, augusti och
september. Vid dessa sammanträden hållas föredrag och diskuteras vetenskapliga frågor. Vid
sammankomsten i februari månad afgifva revisorerna sin berättelse enligt §21, hvarefter sällskapet
beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren. Vid sammankomsten i april, hvilken, om
intet hinder möter, bör hållas d. 24, beslutar sällskapet om utdelning af Vega-medaljen och Vegastipendiet, enligt hvad därom i stadgar för Vega-fonden är föreskrifvet. Vid sammankomsten i
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december sker val af styrelse, såsom i §14 stadgas, hvarefter sällskapet, med ledning af den afgående
styrelsens förslagsberäkning, till styrelsens förfogande ställer det belopp, som anses nödigt för det
följande årets löpande utgifter. Styrelsen eller ordföranden eger att, när så dem nödvändigt synes,
sammankalla sällskapet till extra sammankomst. Om tio ledamöter det skriftligen, med uppgift om
ändamålet, hos styrelsen begära, sammankallar ock ordföranden sällskapet till sådan sammankomst.
§9 Vid ordinarie sammanträden handläggas för öfrigt ärenden, som styrelsen hänskjutit till sällskapet,
äfvensom förslag, väckta af någon ledamot. Vid extra sammanträden få endast de frågor behandlas,
som i kallelsen angifvits.
§10 Ej må första bordläggning af ett ärende förvägras, om tvenne ledamöter sådan begära. Då
ytterligare uppskof med ett ärendes äskas, afgöra sällskapet genom omröstning, om sådant må
medgifvas.
§11 För val af hedersledamot samt för beslut om ändring af sällskapets stadgar och om användning af
reservfonden erfordras två tredjedelar af samtliga de närvarandes röster. För öfriga val och beslut
behöfvas endast enkel pluralitet. De i §§ 2 och 14 omtalade val ske med slutna sedlar. Äfven i andra
frågor skall sluten omröstning ske, om någon ledamot sådant fordrar.
§12 Sällskapet utgifver, genom sekreeraren, enligt styrelsens bestämmande: en tidskrift, i hvilken
äfven redogöres för förhandlingarna vid sällskapets sammanträden; i öfrigt, när tillgångarne sådant
medgifva samt efter styrelsens beslut andra skrifter af framstående värde rörande antropologiska och
geografiska frågor eller närbeslägtade vetenskaper, äfvensom kartor.
§13 Sällskapet styrelse består af:
En ordförande
En vice ordförande
En sekreterare
En skattmästare
Samt åtta andra ledamöter
§14 Vid sammankomsten i december månad utser sällskapet ordförande, vice ordförande,
styrelseledamöter, fyra suppleanter i styrelsen och tvenne revisorer jämte två revisorssuppleanter för
närmast följande kalenderår; samt, vid inträffande ledighet, sekreterare och skattmästare för de tre
följande åren. Afgående ordförande må ej i samma egenskap för nästföljande år återväljas.
§15 Styrelsen tillkommer att handhafva sällskapets ekonomi och öfriga angelägenheter samt att fatta
beslut i alla de frågor, som icke enligt dessa stadgar skola afgöras af sällskapet. Sekreteraren och
skattmästaren erhålla årliga arvoden, som, innan valen företagas, af sällskapet, på förslag af styrelsen,
bestämmas.
§16 Styrelsen bestämmer sjelf sin arbetsordning. För att styrelsen skall kunna fatta beslut, måste minst
fem af dess medlemmar vara närvarande.
§17 Ordföranden, eller, vid förfall för honom, vice ordföranden åligger att hafva högsta ledningen af
sällskapets angelägenheter, att bestämma tid för extra sammanträde samt att föra ordet vid sällskapets
och styrelsens sammankomster.
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§18 Sekreteraren åligger att upprätta förteckning öfver sällskapets ledamöter, att efter samråd med
ordföranden utfärda kallelse till sällskapets och styrelsens sammankomster, att förbereda ärendena för
dem, att vid dem föra protokoll, att besörja verkställandet af beslut som fattats av sällskapet eller
styrelsen, att redigera de skrifter , som af sällskapet utgifvas, och sköta sällskapets skriftvexling samt
förvara dess handlingar.
§19 Skattmästaren åligger att uppbära ledamotsafgifterna i enlighet med den förteckning, som till
honom öfverlemnas af sekreteraren, att förvalta sällskapets penningmedel, qvartalsvis för styrelsen
framlägga en öfversigt af kassans ställning, verkställa utbetalningar i öfverensstämmelse med
styrelsens beslut samt att distribuera de skrifter, som af sällskapet utgifvas.
§20 Om af en eller annan anledning sekreteraren eller skattmästaren är hindrad att sköta sina
åligganden, eger styrelsen att bland sällskapets ledamöter utse vikarie att under tiden tjenstgöra.
§21 Revisorerna, till hvilka skattmästaren före den 1 februari aflemnar sällskapets räkenskaper för det
förflutna kalenderåret, skola vid sammankomsten i februari månad afgifva berättelse med yttrande om
ansvarsfrihet för styrelse och skattmästare.
§22 Förslag till ändring af sällskapets stadgar skall före oktober månads utgång inlemnas till
sekreteraren, hvarefter styrelsen till november-sammankomsten afgifver sitt utlåtande. Derefter
företages förslaget till slutligt afgörande af sällskapet vid sammankomsten i december.

Öfvergångsstadgande
Den som förut tillhört blott en af sällskapets sektioner må erlägga sju kronor 50 öre i årsafgift.

Ändringar:
1882 Kvinnliga ledamöter som inte önskar Ymer får nedsättning i årsavgiften.
1883 Majsammankomsten ersätts av en i september. Vegamedalj och Vegastipendium kan utdelas när
som helst, inte endast i april.
1888 12 övriga styrelseledamöter istället för 8; 4 suppleanter utgår.
1895 En särskild redaktör för Ymer får vissa av sekreterarens och skattmästarens uppgifter. Arvoden
sekreteraren 200 kronor, redaktören 400 kronor+15 kronor per tryckark, skattmästaren 200 kronor.
1909 …svenska ledamöter samt hedersledamöter, utländska ledamöter, korresponderande ledamöter…
Ledamöter inväljs av styrelsen på förslag av ledamot.
Svensk ledamot erlägger…
Hedersledamot, utländsk ledamot och korresponderande ledamot erlägger ingen avgift. Hedersledamot
och utländsk ledamot erhåller sällskapets skrifter.
Styrelse väljs i december för 1 år, sekreterare, redaktör och skattmästare för 3 år.
1920 …årlig avgift av 15 kronor
150 kronor ständig ledamot
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Redaktör må även kunna bekläda annan post.
1929 Högst 80 utländska ledamöter.
…skola vid val av hedersledamot och utländsk ledamot samt utdelande av medaljer och stipendier
innehavare av professorsämbeten i geografi vid Uppsala och Lunds universitet samt Stockholms och
Göteborgs högskolor ävensom föreståndarne för Riksmuseums och Göteborgs museums etnografiska
avdelningar i den mån de äro härtill villiga adjungeras till styrelsen.
”kvartalsvis om kassans ställning” utgår.
1932 …samarbete med Kartografiska Sällskapet, Geografiska Förbundet, Sveriges Geografilärares
Förening, Sydsvenska Geografiska Sällskapet, Geografiska Föreningen i Göteborg, Geografiska
Föreningen i Uppsala.
1940 ?
1944 Fullständig stadgetext med ändringar t.o.m. 1944, tryckt i Ymer

STADGAR FÖR SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR ANTROPOLOGI OCH GEOGRAFI
Antagna vid Sällskapets sammankomst den 18 december 1880 med däri den 18 december 1882, den 14 december 1883, den
14 december 1888, den 13 december 1895, den 17 december 1909, den 17 december 1920, den 13 december 1929, den 13
december 1932, den 16 februari 1940 och den 30 maj 1944 beslutade ändringar.

§1 Sällskapets ändamål är att inom Sverige främja utvecklingen av antropologien, geografien och
närbesläktade vetenskaper, att utgöra en föreningslänk mellan dessa vetenskapers idkare och
allmänheten, att inleda och underhålla förbindelser med utländska sällskap, som hava enahanda
bestämmelser, samt att understödja forskningar inom dessa kunskapsarters område. I dessa syften
samarbetar Sällskapet med följande föreningar: Kartografiska sällskapet, Geografiska sällskapet i
Lund, Geografiska föreningen i Göteborg och Geografiska föreningen i Uppsala.
§2 Sällskapet utgöres av betalande ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter. Betalande
ledamöter, som inväljas av sällskapets styrelse på förslag av någon ledamot, utgöres av årligt
betalande, stödjande och ständiga ledamöter. Som utländsk ledamot äger styrelsen kalla utländsk
forskare , som inlagt särskilda förtjänster om de vetenskaper för vilka sällskapet verkar. De utländska
ledamöterna i sällskapet få icke överstiga åttio. På styrelsens förslag äger sällskapet att till
hedersledamot invälja den som på ett synnerligen framstående sätt främjat sällskapets ändamål.
§3 Ledamotsavgift i sällskapet utgör för årligt betalande ledamot femton kronor per arbetsår, räknat
från den 1 juli till och med den 30 juni. Ledamotsavgiften berättigar till erhållande av en av de av
sällskapet utgivna tidskrifterna, efter ledamotens eget val, för det kalenderår som börjar under det
arbetsår för vilken avgift erlägges. Styrelsen äger rätt att befria ledamot från erläggande av årsavgift
eller medgiva erläggande av lägre avgift. Ledamot som erlägger en årlig avgift av minst
etthundrafemtio kronor, benämnes stödjande ledamot och erhåller därmed samtliga av sällskapet under
året utgivna skrifter.

§4 Betalande ledamot, som erlägger en engångsavgift av etthundrafemtio kronor bliver ständig
ledamot och är därmed befriad från ytterligare årliga avgifter. Ständiga ledamöters avgifter avsättas till
bildande av en reservfond, vars räntor få användas för de löpande utgifterna. Å själva fonden få
däremot utgifter icke anvisas utom på grund av särskilt därom av sällskapet , efter försalg av styrelsen
fattat beslut.
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§5 Hedersledamöter och utländska ledamöter äro befriade från årsavgifter och erhålla alla skrifter,
som utgivas av sällskapet.
§6 = §7, 1880
§7 Sällskapet har ordinarie sammankomst en gång i var och en av månaderna september, oktober,
november, februari, mars och april. Dessutom bör minst en gång årligen anordnas en för sällskapet och
därmed samarbetande Stockholmsföreningar gemensam sammankomst. Vid dessa sammankomser
hållas föredrag och diskuteras vetenskapliga frågo. Vid sammankomsten i oktober månad avgiva
sällskapets styrelse och revisorer sin berättelse över föregående arbetsårs förvaltning, varefter
sällskapet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren. Vid sammankomsten i mars sker
val av styrelse, såsom i §13 stadgas, varefter sällskapet, med ledning av förslagsberäkning från
styrelsen, anvisar det belopp, som anses nödigt för det följande arbetsårets löpande utgifter. Vid
sammankomsten i april, vilken om intet hinder möter, bör hållas den 24, sällskapets högtidsdag,
Vegadagen, utdelas Vegamedaljen, enligt vad därom i stadgar för Vegafonden är föreskrivet, ävensom
övriga medaljer, som sällskapet beslutat för året utdela. Styrelsen eller ordföranden äger att när så
synes nödigt, sammankalla sällskapet till extra sammankomst. Om tio ledamöter det skriftligen, med
uppgift om ändamålet, hos styrelsen begära, sammankallar ock ordföranden sällskapet till sådan
sammankomst.
§8 = §9, 1880
§9 = §10, 1880
§10 För val av hedersledamot samt för beslut om ändring av sällskapets stadgar och om användande
av reservfonden erfordras två tredjedelar av samtliga de i omröstningen deltagandes röster. För övriga
val och beslut behövs endast enkel pluralitet. De i §13 omtalade valen ska ske med slutna sedlar,
därest icke sällskapet enhälligt beslutar, att valet skall försiggå med öppen omröstning. Även i andra
frågor skall sluten omröstning ske, om någon ledamot sådant fordrar. Vid sluten omröstning med ja
och nej avlägges en sedel, som vid lika röstetal fäller utslaget. Vid val avgöres emellan lika antal
röster genom lottning.
§11 Sällskapet utgiver enligt styrelsens bestämmande: tidskriften ”Ymer”, i vilken även redogöres för
förhandlingarna vid sällskapets sammankomster; vid dess utgivande bör hänsyn tagas till i §1 nämnda
föreningars intressen.: tidskriften ”Geografiska Annaler”, innehållande rent vetenskapliga bidrag.
§12 Sällskapets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare,
en eller två redaktörer för tidskrifterna och elva andra ledamöter samt en representant för var och en av
de i §1 omnämnda föreningarna, i den mån sällskapet beslutat härom. Redaktören eller redaktörerna
må även kunna bekläda annan post i styrelsen.
§13 Vid sammankomsten i mars månad utser sällskapet ordförande, vice ordförande, elva
styrelseledamöter och tre revisorer för närmast följande arbetsår, samt i den mån så erfordras,
sekreterare, skattmästare och redaktör eller redaktörer för de tre följande arbetsåren. Avgår under
sådan treårsperiod någon av de tre sistnämnda funktionärerna, verkställes val för återstående delen av
densamma. Avgående ordförande må ej i samma egenskap för nästföljande arbetsår återväljas.
§14 Styrelsen tillkommer att handhava sällskapets ekonomi och övriga angelägenheter samt att fatta
beslut i alla de frågor, som icke enligt dessa stadgar skola avgöras av sällskapet. Sekreteraren,
skattmästaren och redaktören eller redaktörerna för tidskrifterna erhålla årliga arvoden, som innan
valen företagas, av sällskapet, på förslag av styrelsen, bestämmas.
§15 = §16, 1880
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§16 = §17, 1880
§17 Sekreteraren åligger att efter samråd med ordföranden utfärda kallelse till styrelsens och
sällskapets sammankomster, att förbereda ärenden för dem, att vid dem föra protokoll, att besörja
verkställandet av beslut, som fattas av sällskapet eller styrelsen, att sköta sällskapets skriftväxling samt
förvara dess handlingar samt att ombesörja samarbetet med andra föreningar.
§18 Redaktören eller redaktörerna för tidskrifterna åligger att redigera och distribuera de tidskrifter,
som av sällskapet utgivas.
§19 Skattmästaren åligger att upprätta förteckning över sällskapets ledamöter, att uppbära
ledamotsavgifterna, att i samråd med styrelsen förvalta sällskapets penningmedel, att verkställa
utbetalningar i överensstämmelse med styrelsens beslut, att i samråd med sekreteraren verka för
sällskapets tillväxt.
§20 Om av en eller annan anledning sekreteraren eller redaktören eller redaktörerna eller
skattmästaren är hindrad att sköta sina åligganden, äger styrelsen att bland sällskapets ledamöter utse
vikarie att under tiden tjänstgöra.
§21 Revisorerna, till vilka skattmästaren före den 1 oktober avlämnar sällskapets räkenskaper för det
förflutna arbetsåret, skola vid sammankomsten i oktober månad avgiva berättelse med yttrande om
ansvarsfrihet för styrelse och skattmästare.
§22 Förslag till ändring av sällskapets stadgar skall före januari månads utgång inlämnas till
sekreteraren, varefter styrelsen till februarisammankomsten avgiver sitt utlåtande. Därefter förelägges
förslaget sällskapet vid sammankomsten i mars till slutligt avgörande, under iakttagande av vad i §10
stadgas.
------------------------------------------------------

1952 Årsavgiftens storlek beslutas vid ordinarie oktobersammanträdet för nästkommande
verksamhetsår.
1966 Inget nytt ständigt medlemskap efter 1 juli 1966.
1985 Verksamhetsår läggs om från läsår till kalenderår f.o.m. 1 jan. 1986.
1990 Bundna sammankomstdagar bort. Styrelsen minskas till 9 ledamöter. Förtroenderåd inrättas med
övriga representanter.
Full stadgetext tryckt i Ymer 1991.

Stadgar för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
Antagna vid Sällskapets sammankomst (= 1944 års text), den 28 mars 1952, en 30 mars 1966, den 23
mars 1985 och den 15 mars 1990 beslutade ändringar.
§1 (=1944)…I dessa syften samarbetar Sällskapet med följande föreningar:Geografiska förbundet,
Geologklubben i Stockholm, Kartografiska Sällskapet, Svenska Geofysiska föreningen, Sydsvenska
geografiska sällskapet, Geografiska föreningen i Göteborg, Geografiska föreningen i Uppsala,
Geografiska föreningen i Umeå,Geografiska föreningen i Linköping samt Geografilärarnas
riksförening.
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§2 Ledamotskap vinnes genom erläggande av årsavgift. På styrelsens förslag äger Sällskapet att till
hedersledamot invälja den som på ett synnerligen framstående sätt främjat Sällskapets ändamål.
§3 Sällskapets arbetsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december. Ledamot
erlägger till Sällskapets skattmästare en årlig avgift som fastställts av Sällskapet vid ordinarie årsmöte
i november. Ledamot erhåller utan vidare avgift Ymer. Andra av Sällskapet utgivna skrifter äger
ledamot att lösa till ett mot boklådepriset nedsatt pris, som av styrelsen bestämmes.
§4 Hedersledamöter äro befriade från årsavgift oc erhålla alla skrifter som utgivas av Sällskapet.
§5 Ständig ledamot är från de årliga avgifterna till Sällskapets kassa befriad. Nytt ständigt
ledamotskap beviljas ef efter den 1 juli 1966.
§6 Av ständiga ledamöters avgifter bildad reservfond avvecklas i takt med minskningen av antalet
ständiga ledamöter.
§7 = §6, 1944
§8 Vid Sällskapets sammankomster hållas föredrag och diskuteras vetenskapliga frågor.
Sammankomst kan vara gemensam för Sällskapet och andra i §1 nämnda föreningar. Vid lämplig
sammankomst under året efter avslutat arbetsår avgiva revisorerna sin berättelse enligt 121, varefter
Sällskapet senast i november beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren. Vid
sammankomst i april, vilken, om intet hinder möter, bör hållas den 24, utdelas Vegamedaljen enligt
vad därom i stadgar för Vegafonden är föreskrivet, ävensom andra utmärkelser.
§9 Vid sammankomst i november, som är ordinarie årsmöte, sker val av styrelse, såsom i §14 stadgas,
varefter Sällskapet, med ledning av den avgående styrelsens förslagsberäkning, till styrelsens
förfogande ställer det belopp, som anses nödigt för det följande arbetsårets löpande utgifter. Vid
Sällskapets årsmöte handläggas i övrigt de ärenden, som styrelsen hänskjutit till Sällskapet, även som
förslag, väckta av någon ledamot. Vid extra årsmöte får endast de frågor behandlas som i kallelsen
angivits.
§10 Ej må första bordläggning av sådant ärende som avses i §9 andra stycket förvägras, om tvenne
ledamöter sådant begära. Då ytterligare uppskov med ett ärendes handläggning äskas, avgöre
Sällskapet genom omröstning om sådant må medgivas.
§11 För val av hedersledamot samt för beslut om ändring av Sällskapets stadgar erfordras två
tredjedelar av samtliga de i omröstningen deltagande röster, för övriga val och beslut behöves endast
enkel pluralitet. De i §14 omtalade valen ske med öppen omröstning, därest icke ledamot yrkar att
valet skall försiggå med slutna sedlar. Vid val avgöres emellan lika antal röstar genom lottning.
§12 Sällskapet utgiver enligt styrelsens bestämmande YMER, i vilken även redogöres för
förhandlingarna vid Sällskapet sammankomster samt tidskrifterna Geografiska Annaler, Series A
Physical Geography, resp. Seires B Human Geography, innehållande rent vetenskapliga bidrag.
Redaktörer utses av styrelsen.
§13a Sällskapets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare,
samt fem andra ledamöter. Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren utgöra
presidiet och handlägger ärenden rörande administrativa rutiner.
13b Sällskapets förtroenderåd, med rådgivande uppgift i frågor som av styrelsen hänskjuts till
detsamma, består av Sällskapets hedersledamöter, en representant för var och en av de i §1 omnämnda
föreningarna, redaktörerna för Ymer och Geografiska Annaler samt ytterligare fyra av styrelsen
utsedda ledamöter. Förtroenderådet kallas till gemensamt möte med styrelsen en gång årligen,
företrädesvis i anslutning till sammankomsten med Sällskapet i april.
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§13c Sällskapets valberedning består av en sammankallande jämte två ytterligare ledamöter, som
väljas vid ordinarie årsmöte i november för ett år. Vid valet bör eftersträvas representation för olika av
Sällskapet företrädda ämnesområden.
§14 Vid ordinarie årsmöte i november månad utser Sällskapet styrelse, valberedning och revisorer.
Styrelsens ledamöter utses för två arbetsår och på så sätt att vartannat år val äger rum av ordförande,
vice ordförande och tre övriga ledamöter och vartannat år av sekreterare, skattmästare och två
ledamöter. Ordförande må ej omväljas för närmast följande tvåårsperiod. Valberedningens ledamöter,
två revisorer och en revisorssuppleant utses för ett arbetsår.
§15 Styrelsen tillkommer att handhava Sällskapets ekonomi och övriga angelägenheter samt att fatta
beslut i alla de frågor, som icke enligt dessa stadgar skola avgöras av Sällskapet.
§16 Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning oc må inrätta kommittéer för beredning av större
ärenden. För att styrelsen skall kunna fatta beslut måste minst fem av dess ledamöter vara närvarande.
§17 =§16, 1944
§18 Sekreteraren åligger att efter samråd med ordföranden utfärda kallelse till styrelsens och
Sällskapets sammankomster, att förbereda ärenden för dem, att vid dem föra protokoll, att besörja
verkställandet av beslut, som fattas av Sällskapet eller styrelsen, att sköta Sällskapets skriftväxling
samt förvara dess handlingar , att ombesörja samarbetet med de samarbetande föreningarna, samt att
anordna Sällskapets sammankomster. Redaktören eller redaktörerna för tidskrifterna åligger att
redigera och distribuera de tidskrifter, som av Sällskapet utgivas.
§19 = §19, 1944
§20 = §20, 1944
§21 Revisorerna, till vilka skattmästaren före den 1 april avlämnar Sällskapets räkenskaper för det
förflutna arbetsåret, skola vid första lämpliga sammankomst därefter, dock senast vid årsmötet i
november, avgiva berättelse med yttrande om ansvarsfrihet för styrelse och skattmästar.
§22 Förslag till ändring av Sällskapets stadgar skall före september månads utgång beredas av
styrelsen och delges Sällskapet inför nästkommande sammankomst. Förslaget företages till slutligt
avgörande av Sällskapet tidigast vid därpå följande sammankomst.

Stadgeändringar efter 1990:
Den 30 november 2006 ströks ur §14 i stadgarna meningen: "Ordförande må ej omväljas för närmast
följande tvåårsperiod."
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