
Bli ledamot i Källakademin! 

 
Alla som är intresserade av källor kan ansöka om att bli ledamot. 

 

Akademins ändamål är att främja intresset för källor och medverka till att källor bevaras, 

vårdas och nyttjas.  

 

Akademins verksamhet är tvärvetenskaplig och behandlar källornas natur- som 

kulturvärden. Inhemska och utländska källexkursioner samt temaseminarier är viktiga delar. 

 

Akademin grundades 1978 vid Brudarnas källa i Algutsboda, Småland. 

Den har för närvarande cirka 350 ledamöter varav åtta hedersledamöter. 

 

Alla personer med uttalat intresse för källor och som förbinder sig att följa akademins stadgar, 

kan bli ledamöter genom att göra en anmälan och erlägga ledamotsavgift.  

Ledamotsavgift erlägges i form av källskatt 200 kr/år, som sätts in på Källakademins  

Plusgiro 4875576-3 eller Bankgiro 5931-1399. 

Ange Ny ledamot och namn vid inbetalning. 

 

Så snart källskatten är erlagd och anmälan är gjord med bifogat formulär så registreras du som 

ledamot. 

 

 

Företag, institutioner och organisationer med verksamhet i akademins anda kan ingå i 

akademin som stödjande medlemmar. Vilka för närvarande är Akva Terra AB, Loka Brunn, 

MalmbergGruppen, Ramlösa Hälsobrunn, SWECO Environment och 

 WSP Environmental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                       KÄLLAKADEMIN 
                                                  Akademin för de friska källorna 

 

                                                       http://www.kallakademin.se/ 

 

___________________________________________________________________________ 

Detta formulär kan insändas till sekreteraren i Källakademin,  

som e-post: sekreteraren@kallakademin.se  eller brev  

 

Källakademin 

c/o Olle Wahlberg 

Ekhamra, Uthamra Gård 3  

186 92 Vallentuna 

___________________________________________________________________________ 

Undertecknad är intresserad av att bli ledamot i Källakademin: 

 

Namn: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Adress: …………………………………………………………………………………………. 

 

Telefonnummer, bostad och Mobilnummer ……………………………………………………. 

 

E-post:………………………………………………………………………………………… 

 

Mina specialintressen (frivillig uppgift)….…………………………………………………… 

 

…………………………………………………….…………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

   

  

 

http://www.kallakademin.se/
mailto:sekreteraren@kallakademin.se


    
 

 

 

 

STADGAR FÖR AKADEMIN FÖR DE FRISKA KÄLLORNA. 

 

Akademin för de friska källorna (Källakademin) instiftades 1978 av Gert Knutsson och  

Stig Tornehed vid Brudarnas källa i Algutsboda, Småland. Stadgarna antogs 940819, 

ändrades 960920, 020830, 050611, 100821 och 120824. 

 

§1  Akademins ändamål är att främja intresset för källor samt medverka till att de bevaras,  

 vårdas och nyttjas. Detta kan ske bland annat genom exkursioner, seminarier,  

 inventeringar och dokumentation samt genom ledamöternas medverkan i form av  

 forskning och undervisning, samt konstnärlig, publicistisk och praktisk verksamhet.  

Akademin verkar för att kunskap om de svenska källornas natur och kultur  

presenteras och sprids samt att särskilt intressanta och värdefulla källor beskrivs,  

vårdas och skyltas. 

 

§2  Akademins sammansättning av ledamöter bör vara tvärvetenskapligt inriktad och så  

 allsidig som möjligt. 

 

 Akademin är öppen för personer, som från en eller flera aspekter har  

 intresse för källor och som förbinder sig att följa akademins stadgar.  

 Anmälan om ledamotskap i akademin lämnas till sekreteraren, direkt eller via  

 annan ledamot. 

 

 Institutioner, organisationer och företag kan som stödjande medlemmar ingå i  

 akademin. 

 

Över ledamöter och stödjande medlemmar upprättas matrikel. Ledamöter bör  

dessutom ange intresseinriktning. 

 

§3 Akademins verksamhetsår omfattar 1 januari – 31 december 

 

§4 Årsstämman är akademins högsta beslutande organ. Till denna årliga  

 föreningsstämma, som om möjligt hålls i anslutning till exkursion eller  

 seminarium, utgår kallelse minst en månad i förväg. Vid behov kan  

 på samma sätt kallas till en extra föreningsstämma. 

 

 Ledamot och stödjande medlem kan väcka motion, som för att kunna behandlas  

 vid föreningsstämma ska vara källrådet tillhanda minst en månad dessförinnan. 

 

 

 



§5 Akademins verksamhet leds av ett källråd som väljs på årsstämman. Källrådet  

 består av fem ordinarie ledamöter som utses för kommande två verksamhetsår. Tre  

 ledamöter utses vartannat år, två vartannat år. På samma sätt utses högst fem 

 ersättare. 

 

 Årsstämman utser preses. Källrådet utser inom sig vice preses, sekreterare och  

 skattmästare. 

 

 Till stöd för verksamheten ska en arbetsordning finnas. 

 

§6 Akademins räkenskaper och verksamhet granskas av två på årsstämman utsedda  

 revisorer, för vilka utses ersättare. 

 

§7 Ledamot eller annan person, som på synnerligen förtjänstfullt sätt främjat  

 akademin eller som i övrigt verkat i akademins anda, kan av källrådet kallas till 

hedersledamot. 

 

Den eller de, som utfört god källvård eller andra berömvärda insatser i akademins  

anda kan av källrådet tilldelas diplom med för källakademin fastställt emblem. 

Förteckning förs över utdelade diplom. 

 

§8 Ledamot erlägger årligen källskatt med av årsstämman fastställt belopp.  

 Hedersledamot är befriad från källskatt. Årsavgiften för stödjande medlem är för 

institutioner och organisationer fem gånger källskatten och för företag tio gånger 

källskatten. 

 

§9 Ledamot, som efter två påminnelser ej erlagt källskatt, eller som på ett tydligt sätt  

 motarbetat akademins ändamål eller i övrigt skadat akademins intressen, kan  

 uteslutas av källrådet. 

 

§10 Ledamöter kan bilda regional underavdelning till akademin eller  

 särskilda arbetsgrupper med olika intresseinriktningar. 

 

§11 Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande 

 föreningsstämmor varav minst en ska vara årsstämma, dock först sedan  

 källrådet beretts tillfälle till prövning. 

 

§12 I den händelse akademin upplöses tillfaller eventuella tillgångar annan ideell 

 sammanslutning med för akademin likartade syften. Beslut om upplösning fattas 

 vid två på varandra följande föreningsstämmor varav minst en ska vara  

 årsstämma. 

 

 


