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Stadgar för Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner 
Antagna vid föreningens årsmöte den 25 april 1990, med sista ändring vid årsmötet den 25 april 2012. 

§ 1 

Föreningen har till ändamål att såväl ekonomiskt som på andra sätt stödja Svenska 
Forskningsinstitutet i Istanbul i dess verksamhet. 

§ 2 

Föreningen, som har sitt huvudsäte i Stockholm, utövar sin verksamhet dels i Sverige, dels i 
Turkiet. Till främjande av föreningens syften kan lokala avdelningar bildas. 

§ 3 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. 

§ 4 

Styrelsen, som väljs på ordinarie årsmöte, skall bestå av högst 12 ledamöter. Styrelsens 
ordförande utses årligen av årsmötet. Övriga ledamöter väljs för tvåårsperioder så att hälften 
väljs vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt skattmästare och 
sekreterare. Val av styrelseledamöter förbereds av en valberedning bestående av tre personer, 
av vilka en utses av styrelsen och två av årsmötet. Valberedningen utser inom sig 
sammankallande. Styrelsens ordförande kan ej utses för en längre total period än åtta (8) år. 
Detsamma gäller sammankallande i valberedningen. 

§ 5 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst två ledamöter begär detta, 
dock minst två gånger varje år. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är 
närvarande vid sammanträdet. Ordföranden har utslagsröst vid lika antal röster. 

§ 6 

Föreningen håller ordinarie årsmöte i april. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen sändas ut 
per post eller e-post minst två veckor före årsmötet. Vid årsmöte sker omröstning öppet, om 
inte annat begärs, och varje medlem har en röst. Vid öppen omröstning har ordföranden vid 
lika röstetal utslagsröst; vid sluten omröstning avgör lotten. Vid ordinarie årsmöte skall 
följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande 
4. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 
5. Fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret 
6. Revisionsberättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen      



 

8. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 
9. Val av föreningens ordförande för ett år 
10. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 
11. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år 
12. Val av två ledamöter till valberedning för ett år 
13. Ärenden, som styrelsen hänskjutit till avgörande av årsmötet 
14. Ärenden, som medlem senast en vecka före årsmötet skriftligt begärt att få behandla 

på årsmötet 
15. Övriga frågor 

§ 7 

Extra möte skall hållas då styrelsen så beslutar eller på begäran av minst en tiondel av 
föreningens medlemmar. Kallelse till extra möte skall av styrelsen utsändas minst två veckor i 
förväg och i denna skall anges det eller de ärenden, som skall behandlas. 

§ 8 

För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning skall årsmötet utse en revisor med 
en suppleant. 

§ 9 

Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen bestämmer. 

§ 10 

Över förvaltningen av föreningen skall styrelsen låta föra fullständiga räkenskaper, vilka 
avslutas för kalenderår. 

§ 11 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, sammanslutning och företag. 
Formerna för medlemskap är tre: 

årligt betalande medlem 
stödjande medlem 
permanent medlem 

Anmärkning: Före årsmötet 2005 fanns medlemsformen ”ständig medlem”. Medlem som erhöll ständigt 
medlemskap kvarstår i föreningen som permanent medlem.  

Årligt betalande medlem erlägger av ordinarie årsmöte fastställd årsavgift. 

Stödjande medlemskap kan förvärvas mot erläggande av ett belopp inte understigande 50 
årsavgifter att utgå såsom engångsbidrag. Stödjande medlem erlägger ingen årlig 
medlemsavgift. Till permanent medlem får styrelsen kalla den, som på ett utomordentligt sätt 
främjat föreningens syfte. Permanent medlem erlägger ingen årsavgift. 

§ 12 

Ändringar av § 1 i dessa stadgar får inte ske. Beslut om ändring av dessa stadgar i övrigt 
fattas på ordinarie årsmöte, varvid för beslut erfordras bifall av minst tre fjärdedelar av de i 
omröstningen deltagande röstberättigade. 

§ 13 

Beslut om föreningens upplösning och likvidation skall fattas på två på varandra följande 
årsmöten, varvid för beslut krävs bifall av minst tre fjärdedelar av de i omröstningen 
deltagande. De kvarvarande medlen skall därvid tillfalla Svenska Forskningsinstitutet i 
Istanbul. 


