§6
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt
inom eller utom sig sekreterare och kassör. Vid
konstituering bör styrelse tillse att uppdragen fördelas så att ordförande och vice ordförande representerar olika länder.
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ÄNDAMÅL
§1
Sällskapet har till ändamål att verka för utveckling
och fördjupning av kontakterna mellan de litterära
yrkesutövarna i Danmark och Sverige samt för ett
vidgat och förbättrat litteraturutbyte mellen de
både länderna.

§7
Styrelsen, som har sitt säte där aktuell ordförande
är bosatt, svarar för verksamhetens fortgång och
företräder sällskapet utåt.
Den skall därvid särskilt
a) anta och kalla medlemmar
b) föra register över medlemmerna
c) debitera och uppbära medlemsavgier
d) utlysa och kalla till allmänna medlemsmöten
e) verkställa beslut som fattats av styrelse eller
medlemsmöte
f) förvalta sällskapets tillgångar
g) tillse att det förs verderbörliga räkenskaper och
avges berättelser till årsmötet.

MEDLEMMAR
§2
Till medlem i sällskapet kan väljas den som i egenskap av författare eller översättare till eller från
danska eller svenska språket gjort en insats till
gagn för den danska eller svenska litteraturen. Om
inval beslutar styrelsen.
På förslag av styrelsen kan ordinarie medlemsmöte till hedersmedlem anta annan som inom
sällskapets verksamhetsområde nedlagt särskilda
förtjänster.

RÄKENSKAPER OCH REVISION
§8
Sällskapets räkenskaper skall föras per kalenderår.
För granskning av räkenskaperna utser årsmötet
för ett år i sänder två revisorer och en revisorssuppleant. Styrelsen skall senast den 1 mars varje
år till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning. Revisorernas berättelse skall vara avgiven före mars månads utgång.
Revisorerna äger rätt att när som helst ta del av
räkenskaper, protokoll och andra föreningshandlingar.

§3
Medlem erlägger årsavgi som för ett år i sänder
bestäms av årsmötet. Hedersmedlem erlägger inte
avgier.
§4
Utträde ur sällskapet anmäls till styrelsen och gäller från och med kalenderårsskiet närmast eer
anmälan. Om medlem inte erlagt årsavgi för löpande år senast den 30 juni beslutar styrelsen om
vidare åtgärder/tar styrelsen ställning till om medlemmen skall anses ha utträtt.

VALNÄMND
§9
Styrelsen fungerar som valberedning och framlägger för årsmötet förslag till ny styrelse jämte suppleanter samt till revisor och revisorssuppleant.

STYRELSE
§5
Sällskapets löpande angelägenheter handhas av en
styrelse, bestående av ordföranden och åtta andra
ledamöter. För dessa skall finnas fyra suppleanter.
Ordförande utses av årsmötet för en tid av två år
och får omväljas högst tre gånger. Vid nyval av
ordförande skall tillses att ordförandeskapet alternerar mellan länderna.
Av de övriga ledamöterna utses fyra bland danska, fyra bland svenska medlemmar för en period
av två år, så att två inom varje grupp varje år står i
tur att avgå.
Suppleanterna utses likaledes för två år, två danska och två svenska, så att en i varje grupp varje år
står i tur att avgå. Suppleanter valda bland danska
medlemmar inträder som ersättare för danska styrelseledamöter, svenska för svenska.

ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE
§10
Inom sällskapet hålls ett ordinarie medlemsmöte,
årsmötet, före april månads utgång.
Till extra medlemsmöte kallar styrelsen på eget
initiativ, när revisorerna påkallar det eller om
minst femton medlemmar för ett visst angivet ändamål skriligen begär det.
Skrilig kallelse till allmänt medlemsmöte skall
utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötesdagen.
(forts. nästa sida)
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Kallelse skall innehålla dagordning för mötet
enligt vad därom nedan sägs; kallelse till extra
medlemsmöte skall dessutom innehålla uppgi
om skälet till att mötet utlyses.

Om så erfordras fastställs röstlängd före omröstning. Beslut fattas, om ej annat sägs nedan, med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom när det gäller personval,
då saken avgörs genom lottning.

§11
Varje enskild medlem har rätt att till ordinarie
medlemsmöte motionsvis framlägga förslag. Sådan motion skall för att kunna behandlas inges
skriligen till styrelsen senast 15 februari.
Styrelsen skall med kallelsen utsända skriligt
förslag till hur motion bör av mötet behandlas.

STADGEÄNDRING
§13
Ändring av dessa stadgar sker genom samstämmiga beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie.
För att kunna föranleda beslut skall ändringsförslag vara upptaget på utsänd föredragningslista.

§12
1 mom.
Vid varje allmänt medlemsmöte skall följande
ärenden förekomma:
a) Mötet öppnas.
b) Val av mötesordförande.
c) Val av protokollförare vid mötet.
d) Val av en person att jämte ordförande justera
mötesprotokollet.
e) Övriga frågor.

SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING
§14
Beslut om sällskapets upplösning fattas av två på
varandra följande allmänna medlemsmöten, varav
ett skall vara årsmöte (ordinarie medlemsmöte);
mellan mötena skall förflyta minst två månader.
Beslut om sällskapets upplösning förutsätter att
det vid det sista medlemsmötet biträds av minst
tre ärdedelar av de röstande.
Eer sällskapets upplösning skall, sedan alla
skulder betalats, tillgångarna delas lika mellan
Dansk Forfatterforening och Skånes Författarsällskap.

2 mom.
Vid årsmötet skall därutöver följande dagordning
förekomma:
a) Framläggande av styrelsens berättelse för det
gångna kalenderårets verksamhet samt resultatoch balansräkningar.
b) Framläggande av revisorernas berättelse.
c) Fastställande av balans- och resultaträkningar.
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelse.
e) Fastställande av medlemsavgi för det kommande kalenderåret.
f) Val av fyra ordinarie styrelseledamöter, två
danska och två svenska, och val av två suppleanetr,
en dansk och en svensk.
g) Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
h) Val av fyra medlemmar i valnämnden samt utseende av sammankallande i denna.
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3 mom.
På dagordningen för årsmötet vartannat år förekommer dessutom före punkten e): Val av sällskapets ordförande för följande tvåårsperiod.
4 mom.
Vid extra medlemsmöte får endast den eller de
frågor behandlas som föranlett mötets utlysande.
Vid medlemsmöte väckt fråga som ej föranleds av
ingiven motion eller framlagt styrelsesförslag får
inte föranleda annat beslut än frågans hänskjutande till styrelsen för yttrande till nästkommande
ordinarie eller extra medlemsmöte.
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