
Svenska Fornminnesföreningens stadgar. 

l. Föreningens ändamål är att efterforska, undersöka och be-
kantgöra svenska minnesmärken och muntliga öfverlemningar från äl-
dre tider, för så vidt de äro af intresse i etnologiskt, kulturhistoriskt 
eller konsthistoriskt hänseende, samt äfven att i sin mon bidraga till 
bevarande af landets fornlemningar. Detta ändamål skall föreningen 
söka förverkliga hufvudsakligen: 

a) genom utgifvande af en tidskrift och andra arbeten, i ämnen som 
tillhöra föreningens verksamhet; 

b) genom att främja forskningsresor inom fäderneslandet; 
c) genom att sätta sig i förbindelse med andra samfund och före-

ningar, som verka i samma syfte 
2. Föreningens medelpunkt är i Stockholm, hvarest hennes styrelse 

har sitt säte. 
3. Styrelsen utgöres af 9 personer, som årligen väljas bland 

föreningens i Stockholm bosatte ledamöter. Hon utser inom sig en 
ordförande, en sekreterare och en kassaförvaltare. Sekreteraren åt-
njute arvode, hvars belopp före val af styrelse bestämmes af förenin-
gen, efter af afgående styrelsen framstäldt förslag. 

4. Ordinarie ledamot af föreningen är hvar och en som dertill 
af styrelsen blifvit kallad och som årligen till föreningens kassa er-
lägger en afgift af 5 rdr eller på en gång 100 rdr. Från årsafgift 
eger styrelsen befria sina ombud samt ledamot, hvilken under året 
till styrelsen insändt någon värderik uppsats i ämne, som är föremål 
för föreningens verksamhet, eller ock meddelat upplysning, som kan 
leda till befrämjande af föreningens ändamål. 

5. Hedersledamöter må af styrelsen utses. De äro ej förbundna 
att erlägga årsafgift. Till korresponderande ledamöter af föreningen 
må äfven kallas utländske män af framstående förtjenst, och erlägga 
desse ingen årsafgift. 

6. Styrelsen sammanträder på kallelse af ordföranden, så ofta 
denne finner det nödigt, eller tvenne styrelsens ledamöter det begära. 
Hon handhafver föreningens angelägenheter o.ch förfogar för förenin-
gens ändamål öfver hennes penningtillgångar. Styrelsen är fullsuten 
då minst fem ledamöter äro tillstädes. Vid lika röstetal ege ordföran-
den utslagsrösten. 

7. Styrelsen utser en redaktör, som under styrelsens öfverinse-
ende utöfvar det omedelbara bestyret med utgifvandet å trycket af de 
arbeten, föreningen för sina ändamål offentliggör. 

8. Styrelsen utser bland föreningens ledamöter i orterna, så vidt 
möjligt är, ett ombud för hvarje landskap eller för större, begränsadt 
område deraf, hvilket ombud inom sin ort bevakar föreningens intressen 
och på styrelsens vägnar handhafver föreningens angelägenheter. 
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9. Föreningen föranstaltar,t så vidt omständigheterna det med-
gifva, årligen ett möte för sina medlemmar och fornforskningens öf- 
rige vänner, än i en del af landet, än i en annan, hvarvid företrä-
desvis till mötesplatser böra väljas orter, som förete ett större in-
tresse i archæologiskt eller konsthistoriskt hänseende. Vid dessa mö-
ten hålles ett eller flera föredrag helst rörande ortens fornminnesmär-
ken, hvarjemte förhandlingar ega rum öfver den svenska fornforsk-
ningens intressen i allmänhet, enligt program, som af styrelsen, efter 
samråd med ombudet i orten samt med der till äfventyrs befintlig 
fornminnesförening för landskapet, på förhand blifvit uppgjordt. De 
i dessa möten deltagande utse för tillfället ordförande, vice ordförande 
och sekreterare. 

10. Kassaförvaltaren redogör inför styrelsen för sin förvaltning 
och aflemnar årligen afslutade räkenskaper, hvilka, efter att ha varit 
granskade af de tvenne dertill utsedde revisorerna, framläggas vid 
föreningens årsmöte. 

11. I Februari månad hvarje år samlas föreningens ledamöter, 
efter af styrelsen i allmänna tidningarna utfärdad kungörelse, till all-
mänt årsmöte i Stockholm. Vid detta möte utgifver styrelsen årsbe-
rättelse öfver föreningens verksamhet, och revisorernes berättelse fö-
redrages, hvarefter frågan om ansvarsfrihet för föregående årets för-
valtning afgöres. Sedan der näst till styrelsen inlemnade och af hennes 
yttranden beledsagade förslag rörande förändringar i föreningens stad-
gar blifvit pröfvade och afgjorda, väljas medelst slutna sedlar ledamöter 
af styrelsen, trenne suppleanter samt tvenne revisorer. 
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