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STADGAR FÖR KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE 

FÖRENINGENS SYFTE 
§ 1. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, stiftad 1882 av de Skånska Landskapens Hi-
storiska och Arkeologiska Förening samt Lunds Landsmålsföreningar, har till syfte att samla och 
bevara det materiella kulturarvet med särskild inriktning på sydsvensk kulturhistoria, att i sam-
band därmed verka för forskning och för bildningen i samhället samt att bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 
 
MEDLEMMAR 
§ 2. Medlemskap i föreningen erhålles genom erläggande av årsavgift. Till hedersledamöter utses 
av föreningen på förslag av styrelsen sådana personer, som gjort sig synnerligen förtjänta om för-
eningen. Deras antal må icke överstiga tolv. Hedersledamöter är att anse som medlemmar enligt 
dessa stadgar. 
§ 3. Medlem äger fritt tillträde till föreningens museer och anläggningar under ordinarie besöksti-
der samt rätt att gratis erhålla föreningens årsbok. 
§ 4. Föreningens medlemmar sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande till årligt ordina-
rie möte under maj eller juni månad. Skulle föreningens angelägenheter det fordra, kan styrelsen 
sammankalla extra ordinarie möte. Föreningsmöte skall hållas i Lund och kallelse till möte skall 
ske genom annons i minst två dagstidningar, varav en skall vara rikstäckande, införd senast två 
veckor före möte. 
§ 5. Föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande, varefter mötet utser ordförande och sekre-
terare. Protokoll skall justeras av ordföranden och två vid mötet utsedda medlemmar. 
§ 6. Vid föreningsmöte är endast närvarande medlemmar röstberättigade. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst. 
 
FÖRVALTNING 
§ 7. Föreningen skall ha en styrelse bestående av högst femton ledamöter utsedda enligt föl-
jande: - Region Skåne och Lunds kommun skall utse vardera två ledamöter med tillträde vid före-
ningens nästkommande årsmöte. - Föreningen skall utse åtta ledamöter. - Museichefen skall vara 
självskriven ledamot. – Arbetstagarna utser representanter enligt Lag (1987:1245) om styrelse-
representation.  
§ 8. Varje år väljer föreningen på ordinarie årsmöte två ledamöter för en mandatperiod om fyra år. 
Skulle någon ledamot avgå före mandatperiods utgång, skall fyllnadsval ske på nästkommande 
ordinarie årsmöte. 
§ 9. Årsmötet utser årligen ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga uppdrag utses av sty-
relsen. Museichefen får ej utses att inneha något av dessa uppdrag. Som styrelsens beslut gäller 
den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika rös-
tetal den mening som biträdes av ordföranden. För beslutsfattande fordras att minst åtta ledamö-
ter är närvarande och att alltid minst sex personer är ense om beslutet. 
§ 10. Styrelsen svarar för verksamhetens inriktning, föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall  fastställa delegationsordning och tillse att organi-
sationen beträffande bokföringen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Det åligger styrel-
sen särskilt: 
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(1) att övervaka att museet och dess inrättningar hålls tillgängliga för allmänheten på lämpliga ti-
der ävensom meddela föreskrifter angående inträdesavgifter och om service till föreningens med-
lemmar; (2) att antaga och entlediga museichef, varvid tillsättning får ske först efter ansöknings-
förfarande och inhämtande av yttrande rörande den sökandes kompetens; (3) att utfärda tjänste-
instruktion för museichefen; (4) att före utgången av varje kalenderår upprätta budget och verk-
samhetsplan för nästföljande kalenderår; (5) att fatta beslut om ny-, till- eller ombyggnader samt 
inköp till samlingarna; samt (6) att besluta i alla ärenden, som enligt  gällande delegationsordning 
tillkommer arbetsutskottet att handlägga men som enskild ledamot av arbetsutskottet begärt 
skola hänskjutas till styrelsen för avgörande. 
§ 11. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om tre till fem personer, som skall handha den di-
rekta förvaltningen av föreningens angelägenheter enligt fastställd delegationsordning. Förvalt-
ningsåtgärder enligt § 10 (1) - (4) ovan får dock icke delegeras till arbetsutskottet för handlägg-
ning. Vid arbetsutskottets sammanträden skall föras protokoll, som underhand skall delges styrel-
sens ledamöter. 
§ 12. Museichefen skall handha den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter enligt 
riktlinjer och anvisningar, som styrelsen meddelar. Museichefen åligger särskilt: - att anställa och 
entlediga personal; - att fastställa personalens löner inom angivet löneutrymme; - att till styrelsen 
anmäla behov av extraordinärt underhåll och reparationsbehov å byggnader; - att besluta om in-
köp till samlingarna för belopp, som i det enskilda fallet  dock ej får överstiga fem basbelopp; 
samt att handlägga frågor om utlån och deposition av föremål och arkivalier.  
 
SAMLINGARNA 
§ 13. Samlingarna skall förvaras och vårdas på sådant sätt att de kan bevaras till kommande ti-
der. Föreningens fasta och lösa egendom må ej pantförskrivas eller avyttras utan tillstånd av 
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum samt med föreningens medgivande lämnat 
vid ordinarie eller extra ordinarie möte;  undantag gäller dock för inventarier utan musealt värde. 
 
REVISION 
§ 14. Två revisorer med suppleanter väljes årligen på ordinarie möte för tiden intill dess nästa or-
dinarie möte har hållits. Minst en revisor och dennes suppleant skall vara auktoriserade.  
§ 15. Riksrevisionsverket äger rätt att granska museets och föreningens verksamhet. 
 
ÄNDRING AV STADGARNA. 
§ 16. Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen, föreningens revisorer eller 
av minst tjugofem medlemmar i samråd. Förslaget skall skriftligen inges till styrelsen för gransk-
ning och skall för att kunna behandlas vid ett nästkommande ordinarie årsmöte vara styrelsen till-
handa senast före utgången av mars månad samma år. Beslut om ändring av stadgarna vare ej 
giltigt med mindre det fattats på ordinarie möte och därvid godkänts av minst två tredjedelar av de 
röstande. 
 
FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
§ 17. Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen och föreningens revisorer. Sty-
relsen skall därvid inhämta yttranden från Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Region Skåne och 
Lunds kommun. Förslaget skall därefter åtföljt av nämnda yttranden samt styrelsens eget ytt-
rande föredragas på två varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut om föreningens upplösning 
och disposition vid sistnämnda fall av föreningens tillgångar skall för att bli gällande biträdas av 
minst två tredjedelar av de vid vardera mötet närvarande. 
§ 18. Upplöses föreningen överlämnas samtliga dess tillgångar till offentlig institution, som utses 
av Regeringen, dock att föreningens samlingar ej bör skingras eller bortföras från Lund. 
§ 19. Ändringar i denna § 19 ävensom i ovanstående §§ 1, 17 och 18 kan endast ske efter yttran-
den och i övrigt på sätt § 17 föreskriver. 
 
 
Förestående stadgar har slutgiltigt fastställts av ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2017.  
 
 


