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§ 1 Föreningens namn är Barockakademien. Föreningen är en 
politiskt och religiöst obunden ideell förening. 
 
§ 2 Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 
 
§ 3 Barockakademien är en mötesplats för forskare som ägnar 
sig åt den tidigmoderna kulturens historia i Sverige, Europa och 
världen. 
Föreningen anordnar vetenskapliga seminarier, konferenser och 
kurser samt publicerar vetenskapliga skrifter. 
Föreningens syfte är att stimulera tvärvetenskaplig humanistisk 
forskning och debatt om den tidigmoderna kulturen. 
 
§ 4 Medlemskap kan sökas av enskild forskare eller juridisk 
person som vill stödja föreningen. Medlemskap beviljas av 
styrelsen. 
 
§ 4a Alla medlemmar har rätt att lämna föreningen, vilket 
måste ske genom skriftligt besked till föreningens styrelse. 
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som undlåter att betala 
medlemsavgift. 
 
§ 4b Varje ordinarie medlem äger rätt att lägga förslag till 
föreningsstämman. Dessa förslag skall för att kunna behandlas 
ha inkommit till styrelsen senast två veckor före förenings-
stämman. 
 



§ 5 Medlemsavgiftens storlek beslutas av föreningsstämman 
(årsmötet). Medlemsavgift betalas per kalenderår i förskott.  
 
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsåret skall utgöras av 
kalenderåret. 
 
§ 7 Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år före april 
månads utgång. Extra föreningsstämma skall hållas när 
styrelsen eller revisorn så beslutar eller om minst 1/10 av 
samtliga röstberättigade medlemmar påkallar det hos 
styrelsen. Kallelse till stämman skall ske skriftligen via post 
eller e-post och vara avsänd tidigast fyra veckor och senast två 
veckor före stämman. På stämman skall följande frågor 
behandlas: 
a. Stämmans öppnande. 
b. Fastställande av dagordning. 
c. Val av ordförande och protokollförare för stämman. 
d. Val av en justeringsman, tillika rösträknare. 
e. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
f. Fastställande av röstlängd. 
g. Styrelsens årsredovisning. 
h. Revisorns berättelse. 
i. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
j. Beslut om resultatdisposition. 
k. Fråga om beviljad ansvarsfrihet för den period som 
årsredovisningen omfattar. 
l. Val av styrelseledamöter. 
m. Val av en revisor och en revisorssuppleant. 
n. Val av valberedning (2 personer). 
o. Beslut om medlemsavgifter. 
p. Frågor som styrelsen hänskjutit till stämman för 
avgörande. 
q. Behandling av motioner och förslag, som inkommit till 
styrelsen minst två veckor före stämman, samt motioner och 
förslag, som tillkommit strax före eller under stämman och 
vilka stämman beslutat att behandla med 2/3 majoritet. 
r. Stämmans avslutande. 
 
§ 8 Vid föreningsstämman äger varje medlem en röst. Ingen 
får som ombud representera mer än en medlem. Vid lika 
röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. 



 
§ 9 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. 
Styrelsen skall bestå av en ordförande, en sekreterare och en 
kassör samt eventuellt ytterligare styrelseledamöter. 
Styrelseledamöterna väljs på föreningsstämman för tiden fram 
till nästa ordinarie föreningsstämma. Ordförande utses av 
stämman, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 
 
§ 10 Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan 
utse en eller flera personer som firmatecknare. 
 
§ 11 Revisor och revisorssuppleant väljs på en 
föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma. 
 
§ 12 Ändring av stadgarna kan ske efter beslut på två, efter 
varandra följande, föreningsstämmor varav den ena måste vara 
ordinarie. 
 
§ 13 Föreningen kan upphöra efter beslut på två, efter 
varandra följande föreningsstämmor varav den ena måste vara 
ordinarie. För beslutet krävs att minst 75 % av föreningen 
medlemmar stöder beslutet. Föreningens tillgångar skall vid 
dess upphörande fördelas enligt beslut vid sista stämman. 
 

 
 


