
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. 
De första Stadgarna för Akademin antogs 1994-08-19. Stadgarna har därefter ändrats 1996-
09-20, 2002-08-30, 2005-06-11, 2010-08-21, 2012-08-24 och 2022-03-06

§ 1. Ändamål och verksamhet
Akademin är en allmännyttig ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, 
demokratisk och utgår från alla människors lika värde och är fri från diskriminering.

Akademins inriktning är tvärvetenskaplig och ska främja ett allsidigt perspektiv på källor.

Akademins ändamål är att främja intresset för källor samt medverka till att de bevaras, vårdas 
och kan nyttjas. Detta sker bland annat genom exkursioner, seminarier, inventeringar och 
dokumentation samt genom medlemmarnas 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.

Akademin informerar genom webbsida och sociala medier.
Akademin har sitt säte där skattmästaren bor.

Akademins verksamhetsår är lika med kalenderåret.

§ 2. Medlemmar
Akademin är öppen för personer som från en eller flera aspekter har intresse för källor och 
som förbinder sig att följa akademins stadgar.

Ansökan om medlemskap i akademin lämnas till skattmästaren, direkt eller via annan ledamot 
i Källrådet.

Institutioner, organisationer och företag kan ingå som stödjande medlemmar i akademin.

Medlem eller annan person, som på synnerligen förtjänstfullt sätt främjat akademin eller som 
i övrigt verkat i akademins anda, kan av föreningsstämma, på förslag av källrådet, kallas till 
hedersledamot.

Hedersledamot är, om inte annat stadgas, att anse som personlig medlem.



2

Den eller de som utfört god källvård eller andra berömvärda insatser i akademins anda, kan av 
källrådet tilldelas diplom med för källakademin fastställt emblem.

Medlem erlägger årligen källskatt med av föreningsstämman fastställt belopp.

Hedersledamot är befriad från källskatt.

Årsavgiften för stödjande medlem är för företag, institutioner och organisationer fem gånger 
källskatten.

Medlem, som efter påminnelse, ej erlagt källskatt eller som på ett tydligt sätt motarbetat 
akademins ändamål eller i övrigt skadat akademins intressen, kan uteslutas av källrådet.

Över medlemmar och stödjande medlemmar upprättas matrikel, med beaktande av 
Dataskyddsförordningen.

§ 3. Organisation
Akademin har följande organisation.
• Föreningsstämma
• Källråd
• Revisorer

Kallelser, rapporter, protokoll m. m. utsänds digitalt.

Akademin kan medge ersättning till källrådsledamöter, revisorer eller valberedning om 
ersättningen inte medför arbetsgivaravgifter.

Ledamöter kan bilda regional underavdelning till akademin eller särskilda arbetsgrupper med 
olika intresseinriktningar.

§ 4. Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska årligen, om möjligt, hållas i anslutning till exkursion eller 
seminarium, på tid och plats som källrådet bestämmer.

Extra föreningsstämma ska hållas när:
• Källrådet anser det motiverat
• En revisor begär det
• När 10 % av medlemmarna begär det.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utsändas senast 30 dagar före stämman och till 
extra föreningsstämma senast 14 dagar före stämman.

Till ordinarie föreningsstämma ska även utsändas dagordning, källrådets årsrapport och 
revisorernas årsberättelse samt källrådets förslag till verksamhetsplan, kostnadsbudget och 
avgifter för det kommande verksamhetsåret.

Medlem och stödjande medlem kan väcka motion som, för att kunna behandlas vid 
föreningsstämma, ska vara källrådet tillhanda senast två veckor före stämman.
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Föreningsstämma öppnas av preses. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden 
förekomma till behandling.
• Val av ordförande att leda förhandlingarna.
• Val av sekreterare att föra protokoll.
• Dagordningen fastställes
• Justering av röstlängd vid stämman 
• Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare 
• Beslut om stämman är behörigen kallad
• Beslut om stämman är beslutsmässig
• Föredragning av Källrådets årsredovisning för 20xx års verksamhet
• Föredragning av revisorernas berättelse för 20xx års förvaltning
• Godkännande av årsrapporten samt fastställande av resultat- och balansräkning med 
medelsdisposition
• Fråga om ansvarsfrihet för Källrådet för 20xx års verksamhet
• Val av ordinarie ledamöter i Källrådet och ersättare för dessa (mandattid två år)
• Val av ordinarie ledamot som Preses för Källrådet (mandatperiod två år, gör att val sker 
vartannat år)
• Val av två ordinarie revisorer och ersättare för dessa för ett år
• Val av tre medlemmar i valberedning för nästkommande föreningsstämma 
• Motioner och övriga i förväg anmälda ärenden
• Fastställande av verksamhetsplan och kostnadsbudget för 20xx års verksamhet.
• Fastställande av källskatt för år 20xx.

Vid föreningsstämma äger medlemmar och stödjande medlemmar rätt att delta.

Föreningsstämma är beslutmässig om stämman är behörigen kallad.

Vid röstning på föreningsstämma har varje närvarande personlig medlem en röst. Beslut tas 
med enkel majoritet. Preses avgör vid lika röstetal.

§ 5. Källråd
Akademins verksamhet leds av ett källråd som väljs på föreningsstämman. Källrådet ansvarar 
för akademins förvaltning.

Källrådet ska bestå av fem ordinarie ledamöter med möjlighet till högst fem ersättare. 
Ledamöter och ersättare väljs på två år, hälften väljs varje år.

Föreningsstämma utser, bland ordinarie källrådsledamöter, preses på två år. 

Källrådet utser bland ordinarie källrådsledamöter vice preses, sekreterare och skattmästare.

Källrådet utser den eller de personer som äger rätten att vara firmatecknare.

Källrådet sammanträder vid behov för verksamheten. Preses är sammankallande. Kallelse ska 
ske senast 10 dagar före sammanträdet.

Källrådet är beslutsmässigt då minst tre ledamöter är närvarande.

Källrådet får besluta om ersättning till källrådsledamöter om ersättningen inte medför 
arbetsgivaravgifter.
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Protokoll från sammanträde tillställs efter justering källrådsledamöterna och ordinarie 
revisorer.

Källrådet ska utarbeta en årsrapport, som efter revisorernas granskning skall tillställas 
akademimedlemmarna före ordinarie föreningsstämma samt för varje verksamhetsår utarbeta 
förslag till verksamhetsplan, kostnadsbudget och för täckande av kostnaderna erforderliga 
utdebiteringar från medlemmarna.

Till stöd för verksamheten ska en arbetsordning finnas.

§ 6. Revision
För bevakning och granskning av källrådets skötsel av förvaltningsuppdraget i akademin ska 
finnas två revisorer jämte två ersättare.

Revisorer (ordinarie och ersättare) väljs årligen på ordinarie föreningsstämma.

Revisorerna ska i sin årsberättelse, som ska föreligga vid ordinarie föreningsstämma, även 
till- eller avstyrka ansvarsfrihet för källrådet.

§ 7. Valberedning
För att ta fram förslag på personer till olika positioner i akademin inför val på 
föreningsstämma ska finnas en valberedning bestående av tre personer.

Valberedningen väljs årligen på ordinarie föreningsstämma.

§ 8. Ansvarighet
För Akademins skulder gäller endast Akademins tillgångar, inberäknat förfallna ej betalda 
avgifter.

§ 9. Tvister
Tvister rörande tillämpningen och tolkningen av dessa stadgar ska avgöras av skiljemän, 
enligt den vid tvistens uppkomst gällande lagen därom.

§ 10. Stadgeändring
Medlem kan till källrådet skriftligen föreslå ändring av eller tillägg till dessa stadgar. Sådant 
förslag ska med källrådets yttrande lämnas till föreningsstämma för beslut.

Ändring av dessa stadgar ska, för att bli gällande, antas av två på varandra följande 
föreningsstämmor varav minst en ska vara ordinarie föreningsstämma.

Förslag till stadgeändring ska framgå av kallelse till och av föreningsstämmans dagordning.

§ 11. Upplösning av källakademin
För beslut om akademins upplösning fordras att förslaget härom biträds av minst 2/3 av de 
närvarande medlemmarna vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den sista ska 
vara ordinarie föreningsstämma.

Med beslutet ska följa en plan för avvecklingen och disponeringen av akademins tillgångar. 
Underlag för planen ska lämnas av källrådet.


