STADGAR
§ 1. NAMN
Föreningens namn är Nordiska Wittgensteinsällskapet (Nordisk
Wittgenstein selskab, Pohjoismainen Wittgenstein-seura, Norræna
Wittgenstein félagið, Nordisk Wittgenstein selskap, Nordic Wittgenstein
Society). Sällskapets initialförkortning är NWS.
§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål
 att främja forskning anknuten till Ludwig Wittgensteins filosofi och verk
samt olika problem och områden inom filosofin inspirerade av hans
tankar
 att utgöra ett forum för nordiska forskargrupper och individer
intresserade av detta forskningsområde
 att stärka det nordiska samarbetet inom detta område
 att öka synligheten av den nordiska forskningen på området
Föreningen verkar för denna målsättning genom
 att organisera konferenser, kurser och andra sammankomster med
relevant tema
 att främja nordiska och internationella forsknings- och samarbetsprojekt
 att på övriga sätt främja forskning och förmedling inom området
§ 3. ORGAN
Föreningens organ är
 Föreningsstämma
 Styrelse
 Revisorer
§ 4. MEDLEMMAR
Till medlem kan antagas person som vill stödja föreningens ändamål.
Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse som snarast fattar
beslut i frågan och meddelar den sökande. Vid avslag skall motivering
lämnas.
§ 5. MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie årsmöte med enkel
majoritet.

§ 6. UTTRÄDE
Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur
föreningen. Medlem som efter en påminnelse icke erlagt medlemsavgift
anses ha utträtt ur föreningen.
§ 7. UTESLUTNING
Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av föreningsmöte
uteslutas.
§ 8. STYRELSE
Föreningens styrelse består av sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
§ 9. VAL AV STYRELSE
Styrelsen utses vid ordinarie årsmöte för tiden mellan två ordinarie årsmöten. Årsmötet
utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Styrelsen utser inom sig viceordförande,
sekreterare och kassör, samt överenskommer om vilka av de övriga ledamöterna som är
ordinarie ledamöter.
§ 10. VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med 31
december.
§ 11. FÖRENINGSMÖTE
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens
angelägenheter utövas på föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje
medlem en röst.
Föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst
1/3 av medlemmarna så hos styrelsens ordförande skriftligen begär.
ÅRSMÖTE
Årsmöte avhålles under tiden mars-juni på plats och dag som bestämmes av
styrelsen. Kallelse till årsmöte sker skriftligen (via e-post) senast 30 dagar
före årsmötet.
OMRÖSTNING
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum,
om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda
bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening,
som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.
§ 12. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och anteckning av närvarande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3. Val av justeringsman, tillika vid val fungerande som rösträknare
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
6. Revisors berättelse för samma tid
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
9. Stadgeenliga val av styrelse, ordförande och revisor
10.Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår
11.Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet
12.Behandling av motioner
Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för
beslut. Därtill kan årsmötet ta upp ytterligare ärenden till diskussion.
Motion kan väckas av varje medlem i föreningen. Motion skall inlämnas till
styrelsen inom av denna fastställd tid.
Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet
eller val av revisorer och revisorssuppleanter.
§ 13. STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars
handläggning icke regleras av dessa stadgar.
Det åligger styrelsen
 att verka för föreningens ändamål
 att verkställa av föreningsmöte fattade beslut
 att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring
 att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar
§ 14. STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva
antalet styrelseledamöter så begär.
Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall dels omedelbart anmäla förfall
och dels kalla suppleant. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot
anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara och
har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar
datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet,
styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av
ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett
sammanträdet.

Styrelsens sammanträde kan även ske via videolänk, varvid samma regler
gäller.
§ 15. STYRELSEARVODE
Ev. styrelsearvode och andra ersättningar fastställes av årsmötet.
§ 16. BESLUTSFÖRHET
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande, bland
dem ordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 17. REVISION
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas
av på årsmöte utsedd revisor. För revisor utses en suppleant.
Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisor för
granskning senast tre veckor före ordinarie årsmöte.
Revisor skall senast två veckor före ordinarie årsmöte avge berättelse över
sin granskning.
§ 18. STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
För ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen krävs beslut vid
två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte, och
att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av
avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om
disposition av föreningens egendom, vilken inte får fördelas bland
medlemmarna.
§ 19. IKRAFTTRÄDANDE
Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. den 28 mars 2009 och justerades den 24
maj 2013.

Regler utanför stadgarna:





Föreningen skall ha en hemsida på www. Hemsidans innehåll bestäms av styrelsen.
Föreningen skall ha en webbmaster som svarar för att upprätthålla hemsidan.
Webbmaster utnämns av styrelsen, men behöver inte vara styrelsemedlem.
Medlemsregister och antagning till medlem: Medlemsregister upprätthålls av
sekreterare. Ansökningsblankett för medlemskap skall finnas tillgänglig på
webbsidan.
Kommunikation till medlemmar sker först och främst genom e-post, och föreningen
skall för detta ändamål upprätta en e-postlista.

