Stadgar för Nils Ferlin-Sällskapet reviderade och antagna vid årsmötet den 8 maj 1979 och åter
reviderade vid årsmötet 16 maj 2013 och stadfästa ändringar vid årsmötet 16 maj 2014.
§1
Sällskapets ändamål är att av influtna medlemsavgifter, eventuella gåvomedel eller
genom sällskapets initiativ förvärvade belopp årligen utdela ett stipendium till en svenskspråkig
lyriker. Stipendiets namn skall vara Nils Ferlin-priset.
§2
Medlem blir envar som erlägger stadgad årsavgift. Ständigt medlemskap kan vinnas
genom inbetalning av fastställt belopp.
§3
Medlem skall före den 1 april erlägga årsavgift, som i likhet med avgiften för ständigt
medlemskap fastställes av årsmötet.
§4
Medlem, som under två på varandra följande år ej erlagt stadgeenlig avgift, anses ha
utträtt ur sällskapet.
§5
Styrelsen, vars säte är i Stockholm, väljes av årsmötet för ett år i taget och består av
ordförande samt fem ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Styrelseordförande väljes av
årsmötet, i övrigt konstituerar sig styrelsen inom sig.
§6
Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas
med enkel majoritet; vid lika röstetal har den fungerande ordföranden utslagsröst.
§7

Sällskapets firma tecknas av två personer i förening, vilka styrelsen utser inom sig.

§8

Styrelsen åligger
att företräda sällskapets intressen;
att omhänderha sällskapets tillgångar och räkenskaper;
att till årsmötet avge verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för föregående
kalenderår;
att före den 15 mars avlämna till sällskapets revisor årsberättelse, räkenskaper och
samtliga mötesprotokoll;
att före den 1 oktober bland de på årsmötet nominerade kandidaterna eller bland
kandidaterna som före den 15 augusti per post eller telefon till sekreteraren
föreslagits, utse årets innehavare av Nils Ferlin-priset. Anser styrelsen det nödvändigt,
äger den rätt att adjungera erforderlig sakkunskap.

§9

Sällskapet väljer på årsmötet för tiden till och med årsmötet under närmast påföljande
år en revisor och en suppleant för denne. Revisionsberättelse skall avlämnas till
styrelsen senast den 15 april.

§ 10

Årsmöte med sällskapet hålles senast under maj månad i Stockholm; för visst fall kan
dock styrelsen besluta, att mötet hålles på annan ort. Styrelsen äger kalla sällskapet till
extra möte på ort som styrelsen anger.

§ 11

Kallelse till årsmöte och till extra möte skall ske minst 14 respektive 7 dagar i förväg.

§ 12

På årsmötet skall förekomma de val, som ovan anges i paragraferna 5 och 9, beslut om
föreningsavgifter enligt paragraf 3 och de ärenden i övrigt, bl.a. fastställande av
balansräkning och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, vilka sedvanligen behandlas
på ordinarie föreningsmöte.

§ 13

Sällskapets beslut fattas med enkel majoritet; vid lika röstetal har fungerande
ordförande utslagsröst. Val avgöres dock i samma fall genom lottning.

§ 14

Beslut om sällskapets upplösning fattas vid två på varandra följande möten, varav
minst två tredjedelar av de närvarande skall vara ense om beslutet.

§ 15

Upplöses sällskapet, skall tillgångarna, sedan skulderna gäldats, överlämnas till
Sveriges Författareförenings jubileumsfond.

§ 16

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med två tredjedels majoritet vid två på
varandra följande möten.

