
STADGAR  

FÖR 

SVENSKA EXEGETISKA SÄLLSKAPET 

_______ 

§ 1 

Namn, ändamål och säte 

Svenska exegetiska sällskapet, tidigare Uppsala exegetiska sällskap, stiftades den 28 maj 

1936 som en fri sammanslutning av personer med intresse för den exegetiska forskningen. Det 

vill sålunda i första hand vara en förening av vetenskaplig karaktär, på samma gång som det 

vill tjäna sambandet mellan den teologiska forskningen och den kyrkliga och samhälleliga 

kontext i vilken denna forskning bedrivs. Dess säte är Uppsala. 

§ 2 

Arbetsformer 

I överensstämmelse med sin uppgift avser sällskapet att minst en gång årligen anordna 

exegetiska dagar, varvid föreläsningar, seminarieövningar och diskussioner skall förekomma. 

Till dessa dagar, varom offentligt tillkännagivande sker i pressen, skall jämte sällskapets egna 

medlemmar även andra intresserade äga tillträde. Vidare avser sällskapet att årligen låta utgiva 

publikationen Svensk exegetisk årsbok med uppgift att vara ett organ för svensk exegetisk 

forskning. 

Sällskapet avser slutligen att biträda vid anordnandet av även andra exegetiska 

sammankomster i landet samt för övrigt på lämpligt sätt stödja sådana initiativ som står i 

överensstämmelse med sällskapets syften. 

§ 3 

Sammanträden 

Sällskapets allmänna angelägenheter behandlas vid årsmötet, som må kunna hållas i 

samband med de exegetiska dagarna. Härvid utses för tiden till nästa årsmöte en styrelse på 

minst  fem, högst  sju personer, samt två revisorer med en suppleant. Vid årsmötet skall ock 

styrelsens årsberättelse föredragas, revision ske av styrelsens och skattmästarens förvaltning 

samt arbetsprogram för det nya verksamhetsåret upprättas. 



Därjämte äger styrelsen sammankalla sällskapets medlemmar, då den så finner nödvändigt. 

Kallelse till sammankomst, som skall utfärdas minst 14 dagar i förväg, skall medföljas av 

föredragningslista. 

§ 4 

Medlemmar 

Medlemskap vinns normalt av fysisk person genom avläggande av avgiften för årsboken. 

Möjlighet att köpa årsboken utan att därigenom också bli medlem finns för den som så önskar.  

Till hedersledamot må sällskapet kalla svensk eller utländsk man eller kvinna, som gjort 

sig särskilt förtjänt om svensk exegetisk forskning. Hedersledamöternas antal bör dock icke 

överstiga 1/10 av sällskapets samtliga medlemmar. 

§ 5 

Styrelse 

Styrelsen, som samtidigt fungerar som arbetsutskott med rätt att handlägga löpande 

ärenden, består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare, varjämte 

ytterligare mellan en och tre styrelseledamöter utan särskild befattning må kunna väljas.  

Ordföranden tillkommer att leda sällskapets sammankomster, att presidera vid de 

exegetiska dagarna, att vara ansvarig utgivare av Svensk exegetisk årsbok samt att i övrigt 

representera sällskapet.  

Sekreteraren tillkommer att föra protokoll vid sällskapets sammankomster, att upprätta 

årsredogörelsen, att föra nödig korrespondens, samt att förvalta sällskapets arkiv.   

Skattmästaren tillkommer att ombesörja sällskapets räkenskaper och att förvalta dess 

ekonomi. 

§ 6 

Revisorer 

Revisorerna åligger att till ordinarie årsmöte avgiva berättelse över verkställd revision av 

styrelsens verksamhet under det näst gångna verksamhetsåret.  



§ 7 

Beslut 

Vid omröstning avgör enkel majoritet utom vid val av hedersledamot och i fråga om 

stadgeändring, då 2/3 majoritet krävs. För beslut om sällskapets upplösning gäller vad därom 

särskilt är stadgat (§ 8). 

§ 8 

Om sällskapets upplösning 

Sällskapet må upplösas, om minst 3/4 av sällskapets samtliga medlemmar röster därför. 

Beslutas sålunda sällskapets upplösning, skall dess arkiv deponeras i Universitets-

biblioteket i Uppsala och dess övriga tillgångar tillfall Teologiska seminariebiblioteket i 

Uppsala för inköp av exegetisk litteratur. 

Dessa stadgar, som antogs vid Uppsala exegetiska sällskaps första 

årsmöte den 27 september 1937, stadfästes ånyo med vissa ändringar vid 

årsmötena den 6 oktober 1941, den 28 september 2002 , den 5 oktober 

2007 och den 8 oktober 2018. 

_______ 

 


