
 
Stadgar för Lars Salviusföreningen  
antagna vid konstituerande sammanträde den 27 juni 1991 och senast ändrade vid årsmötet 
den 18 maj 2020.  
 
§ 1 Föreningens uppgift  
Föreningen har till uppgift  
• att förvalta den ersättning för högskolornas kopiering ur särskilt kopieringskänsligt 
material och vetenskapliga tidskrifter som Sveriges Författarförbund (SFF), Svenska 
Förläggareföreningen (SvF) och Sveriges Tidskrifter erhåller från Bonus Copyright Access via 
dess pressfördelningsgrupp och bokfördelningsgrupp, samt  
• att disponera denna ersättning genom punktstipendier till facklitterära upphovsmän och 
projektbidrag till upphovsmän och utgivare som har sin verksamhet inom det vetenskapliga 
området samt dela ut ett årligt pris för framstående insatser inom forskningskommunikation 
och populärvetenskap.  
 
§ 2 Styrelse  
Mom. 1. Av föreningsstyrelsens sammanlagt fyra ledamöter utser SFF två, SvF en och 
Sveriges Tidskrifter en. Fyra suppleanter utses på enahanda sätt.  
Mom. 2. Föreningsstyrelsen utses på två år på sådant sätt att två ledamöter avgår ena året 
och två andra året. Suppleanter utses efter enahanda grunder. En av SFFs representanter 
skall vara föreningsstyrelsens ordförande. 
Mom. 3. Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet. Föreningsstyrelsen har sitt säte i 
Stockholm.  
Mom. 4. Det åligger föreningsstyrelsen bl.a.  
• att ansvara för föreningens förvaltning och tillgångar,  
• att årligen utse en jury om fem facklitterärt väl bevandrade personer som skall fördela 
tillgängliga medel på ett sätt som anges i § 1 st 2 andra attsatsen,  
• att årligen fastställa det belopp som skall stå till juryns förfogande,  
• att årligen utlysa punktstipendier och projektbidrag i enlighet med föreskrifterna i § 1 
ovan,  
• att förhyra de tjänster som krävs för föreningens administration, varvid kostnaderna 
bestrids ur föreningens medel, samt  
• att årligen till årsmötet avge berättelse över verksamheten.  
Juryns beslut kan ej överklagas.  
Mom. 5. Föreningsstyrelsens ledamöter tillträder sina mandat omedelbart efter att de har 
utsetts.  
Mom. 6. Föreningsstyrelsen skall årligen hålla minst två sammanträden. Styrelsen 
sammanträder på kallelse av ordföranden eller om tre ledamöter finner sammanträde 
påkallat.  
Mom. 7. Kallelse till föreningsstyrelsens sammanträden skall ske minst tre veckor före 
sammanträdet.  
Mom. 8. Föreningsstyrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande.  
Mom. 9. Röstning sker öppet därest ej annat påfordras av närvarande röstberättigade. Om 
vid öppen omröstning lika röstetal uppstår, äger fungerande ordförande utslagsröst. Vid 
sluten omröstning avgörs frågan vid lika röstetal genom lottning.  
 



§ 3 Firmatecknare  
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två personer i förening utsedda av 
styrelsen.  
 
§ 4 Verksamhetsår och räkenskaper  
Mom. 1. Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.  
Mom. 2. Årsmötet består av två representanter för vardera av de tre stiftarorganisationerna 
utsedda av dessa.  
Mom. 3. Styrelsen skall senast den 15 mars lämna verksamhetsberättelse och bokslut 
avseende föregående räkenskapsår till revisorerna, vilka har att avge revisionsberättelse 
senast den 15 april. Årsmötet, till vilket skall kallas minst tre veckor i förväg, skall äga rum 
under andra halvan av maj. 
 
§ 5 Revisorer  
Årsmötet utser två revisorer och två suppleanter för dem. En revisor och dennes suppleant 
skall vara auktoriserad. Den andra revisorn och dennes suppleant utses bland 
föreningsföreträdarna.  
 
§ 6 Stadgeändring, upplösning  
Dessa stadgar kan ändras efter beslut av årsmötet.  
För upplösning av föreningen fordras att en av stiftarorganisationerna så påyrkar. 
Verksamheten upphör i sådant fall vid det årsmöte som inträffar längst tre månader efter 
det att yrkandet inkom till styrelsen. Eventuella tillgångar överlämnas till Bonus Copyright 
Access.  
 


