STADGAR FÖR SVENSKA
FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL
§ 1. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul är en ideell förening som har till ändamål att främja svensk forskning,
främst humanistisk och samhällsvetenskaplig, i Turkiet och östra medelhavsområdet samt andra regioner som
språkligt, kulturellt eller historiskt har anknytning därtill.
§ 2. Vid institutet i Istanbul mottages i Sverige verksamma forskare och studerande inom institutets
verksamhetsområde samt företrädare för svenskt kulturliv och forskare och studerande från andra nordiska länder.
Företräde skall ges åt innehavare av institutets stipendier.
§ 3. Institutet har att vid fullgörande av sin uppgift samverka med svenska universitet, högskolor och
forskningsinstitutioner och med övriga svenska forskningsinstitut i medelhavsområdet.
§ 4. Institutet består av ett forskarkollegium och står under ledning av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm.
Institutets verksamhet i Istanbul leds av en direktör underställd styrelsen. Verksamheten i Sverige organiseras i
samverkan med styrelsen av ett programråd, som ansvarar för den vetenskapliga verksamheten i Sverige, främst
de vetenskapliga programmen vid institutets vår- och höstmöten.
§ 5. Forskarkollegiet utgörs av ledamöter invalda vid ordinarie årsmöte och höstmöte. Till ledamöter kan väljas
forskare inom institutets verksamhetsområde jämte andra personer som kan förväntas främja institutets
verksamhet.
§ 6. Institutet håller sitt ordinarie årsmöte under första tertialet. Kallelse skall utsändas per e-post eller, för ledamot
som så begär, per post minst två veckor före mötet. Vid mötet sker omröstning öppet såvida ej annorlunda begärs.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Val av ordförande för så vitt avser punkterna 2 – 12
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringspersoner.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Fastställande av styrelsens årsredovisning för det förflutna räkenskapsåret.
Framläggande av revisionsberättelsen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av valberedning.
Val av nya ledamöter i forskarkollegiet.
Ev. val av styrelseledamöter.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Val av programråd enl. § 4 för det kommande verksamhetsåret. Rådet skall utgöras av sex medlemmar i
forskarkollegiet varav en skall vara sammankallande och en ha nära kontakt med verksamheten i Istanbul.
Om inte någon ledamot i institutets styrelse ingår i programrådet kan en styrelseledamot adjungeras till
rådets sammanträden.
13. Ev. övriga frågor.
§ 7. Institutet håller sitt ordinarie höstmöte under tredje tertialet. Kallelse till mötet skall utsändas per e-post eller,
för ledamot som så begär, per post minst två veckor före mötet. Vid mötet sker omröstning öppet såvida ej
annorlunda begärs. Vid ordinarie höstmöte skall följande ärenden förekomma
1.
2.
3.

Val av två justeringspersoner.
Fråga om höstmötets behöriga utlysande.
Behandling av styrelsens förslag till verksamhet för det kommande verksamhetsåret.

4.
5.
6.

Val av nya ledamöter i forskarkollegiet.
Ev. fyllnadsval.
Ev. övriga frågor.

§ 8. Styrelsen består av ordförande och högst åtta ledamöter, vilka alla utses för tre år i sänder. Ledamot kan
omförordnas men bör dock endast om särskilda skäl föreligger kvarstå i styrelsen mer än nio år. Regeringen utser
ordförande, forskarkollegiet utser sex ledamöter. Vid utseende av styrelseledamöter bör en så allsidig
representation som möjligt av ämnen inom institutets verksamhetsområde eftersträvas. Styrelsen utser återstående
två ledamöter, vilka i första hand skall företräda ekonomisk och administrativ sakkunskap. Styrelsen utser inom
sig vice ordförande samt skattmästare och sekreterare.
§ 9. Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsens ordförande är ordförande i arbetsutskottet.
Arbetsutskottet beslutar på styrelsens vägnar i ärenden som är av mindre vikt eller som av styrelsen överlämnas
till utskottet. Styrelsen fastställer även vilken beslutsrätt i ekonomiska frågor som tillkommer skattmästaren
respektive direktören.
§ 10. Styrelsen tillsätter direktör att leda verksamheten i Istanbul. Direktörens åligganden fastställs i särskild
instruktion som utfärdas av styrelsen. Förordnande meddelas i regel för en tid av tre år med möjlighet till
förlängning med ytterligare högst tre år. Direktören skall ha hög vetenskaplig kompetens och erfarenhet av
administration.
§ 11. I institutets verksamhet ingår att utge vetenskapliga publikationer enligt styrelsens bestämmande.
§ 12. Institutet utlyser och utdelar stipendier till forskare enligt styrelsens bestämmande.
§ 13. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre styrelseledamöter. Styrelsens
firma tecknas på sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden och
minst fyra andra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig
eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. För beslut avseende institutets fondmedel, med
undantag för löpande avkastning, erfordras att minst sex ledamöter är ense därom.
§ 14. Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll. Av protokollet skall framgå vilka som deltagit i
sammanträdet och vilka beslut som fattats. Om skiljaktig mening förekommit, skall denna antecknas till
protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd.
§ 15. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. Utskottet är beslutsmässigt när ordföranden och
minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Bestämmelserna i § 14 skall äga motsvarande tillämpning på
arbetsutskottet.
§ 16. Institutet skall genom sin styrelse årligen dels senast 31 december fastställa budget för kommande
räkenskapsår, dels senast vid den tidpunkt och till den myndighet som anges i regleringsbrev inge begäran om
anslag för nästkommande budgetår.
§ 17. Institutets räkenskaper skall upprättas för kalenderår. Styrelsen skall årligen avge årsredovisning
innehållande förvaltningsberättelse samt resultaträkning och balansräkning. Årsredovisning och
revisionsberättelse skall överlämnas till regeringen.
§ 18. För granskning av institutets förvaltning och räkenskaper utser ordinarie årsmöte två revisorer jämte två
suppleanter. En av dessa revisorer och en av suppleanterna skall vara auktoriserad revisor. Härutöver utser
regeringen en revisor jämte en suppleant. Revisorerna skall till styrelsen avge revisionsberättelse.
§ 19. För att bereda de val som äger rum inom ramen för ordinarie årsmöte och höstmöte utser ordinarie årsmöte
en valberedning bestående av ordförande och fyra ledamöter. Val av valberedning bereds av forskarkollegiets
programråd.
§ 20. Vid val av programråd enligt § 6, styrelseledamöter utsedda av forskarkollegiet enligt § 8 och valberedning
enligt § 19 bör, för att undvika uppkomsten av jäv, jävsregler beslutade av Vetenskapsrådets styrelse tillämpas.

§ 21. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ett ordinarie möte och då minst tre fjärdedelar av de
närvarande är ense om besluten. Beslut om upplösning av institutet kan endast fattas av två på varandra följande
ordinarie årsmöten, och då minst tre fjärdedelar av de närvarande är ense om besluten. Vid beslut om upplösning
skall även beslut fattas om vem institutets tillgångar skall tillfalla.
Anmärkning: Enligt regeringens beslut 1992-11-19 om fastställande av stadgar för Svenska Forskningsinstitutet i
Istanbul får §§ 1, 8, 17 och 18 inte ändras utan regeringens godkännande.

