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Akademiens uppgifter
§l
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien har till uppgift:
att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga,
rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård;
att samarbeta med svenska organ och sammanslutningar med likartad vetenskaplig
inriktning;
att initiera och stödja internationell samverkan inom de vetenskaper som faller inom
Akademiens verksamhetsområden samt därvid hålla förbindelse med utländska
akademier och internationella vetenskapliga organisationer;
att utge vetenskapliga publikationer i olika former inom Akademiens
verksamhetsområden;
att utdela understöd och belöningar åt förtjänta forskare och övriga som främjat
Akademiens ändamål;
att i frågor som hör till Akademiens verksamhetsområden avge utlåtanden, när
regeringen eller offentlig myndighet inbjuder till detta eller när Akademiens
intressen så erfordrar.

Akademiens sammansättning
§2
Akademien utgörs av:
högst tio hedersledamöter; arbetande ledamöter, fördelade på en historisk-antikvarisk
klass och en filosofisk-filologisk klass, med iakttagande av att inom vardera klassen
antalet arbetande ledamöter som ej uppnått 72 års ålder utgör högst trettio;
högst femtio utländska ledamöter, fördelade på samma två klasser med högst tjugofem i
vardera; korresponderande ledamöter, svenska och utländska, till obestämt antal.
Hedersledamöter har rätt att bevista Akademiens sammanträden och delta i dess
förhandlingar med rösträtt.
Utländska ledamöter har rätt att bevista Akademiens sammanträden och delta i dess
förhandlingar, dock utan rösträtt.
Korresponderande ledamöter har ej rätt att delta i Akademiens överläggningar och
beslut.
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§3
Till hedersledamot får väljas den som genom insikter, verksamt stöd eller annorledes
främjat Akademiens ändamål.
§4
Arbetande ledamöter och utländska ledamöter väljs bland dem som gjort framstående
vetenskapliga insatser inom Akademiens verksamhetsområden.
§5
Till korresponderande ledamot får väljas den som gjort förtjänstfulla insatser inom de
vetenskaper som Akademien företräder eller inom den svenska kulturminnesvården.

Ledamotsval
§6
Val av arbetande ledamot, utländsk ledamot eller hedersledamot företas när Akademien, på förslag av klass, beslutar att ledigt rum ska fyllas. Val av korresponderande
ledamot kan ske när förslag därom framställts skriftligen av minst två ledamöter.
§7
1. När val av arbetande ledamot ska ske anmodas envar av klassens arbetande
ledamöter och hedersledamöter att till ständige sekreteraren insända skriftligt
förslag på kandidat som är varaktigt verksam i Sverige och som ej uppnått 60 års
ålder. På utsatt dag upprättar klassen förslag, upptagande de anmälda efter det antal
röster som skriftligt eller vid sammanträdet tillfallit dem. Förslaget föredras på
Akademiens nästa ordinarie sammanträde, varvid Akademien utsätter dag för valet.
Skriftlig underrättelse om valdagen ska, jämte förslaget, i god tid tillställas samtliga
arbetande ledamöter och hedersledamöter. Andra än de föreslagna får ej tas upp till
omröstning. Frånvarande ledamot får insända valsedel. Om vid något tillfälle endast
en person står på förslag, erfordras för inval att två tredjedelar av avgivna röster
stöder förslaget.
2. Till val av hedersledamot upprättas förslag av vardera klassen. Valet förrättas enligt
vad som sägs under 1. Akademien bestämmer till vilken klass hedersledamot ska
höra.
4

3. Till val av utländsk ledamot upprättas förslag av klassen. Valet förrättas enligt vad
som sägs under 1.
§8
Förslag att välja korresponderande ledamot anmäls vid något av Akademiens
sammanträden. Valet ska förrättas vid följande ordinarie sammanträde.
§9
1. Arbetande ledamot bör inom ett år efter erhållen underrättelse om valet ta sitt
inträde genom att föredra eller insända ett vetenskapligt arbete. Den som invalts och
utan godkända skäl underlåter att fullgöra detta åliggande anses ha avböjt valet.
Benämningen arbetande ledamot används även när ledamoten uppnått 72 års ålder.
2. Ledamot har rätt att efter skriftlig anmälan utträda ur Akademien.

Akademiens preses, vice preses, ständige sekreterare, vice ständige
sekreterare, befattningshavare och förvaltningsutskott
§ 10
Akademien väljer bland sina arbetande ledamöter för en tid av två år en preses att föra
ordet vid Akademiens och dess förvaltningsutskotts sammanträden.
Preses är tillika ordförande i sin klass. Den andra klassen väljer inom sig för en period
av två år en ordförande, som tillika är Akademiens vice preses.
Omval av preses och vice preses kan ske högst två gånger, om inte särskilda skäl
föreligger.
l händelse av förfall för preses och vice preses förs ordet vid Akademiens och förvaltningsutskottets sammanträden av den bland närvarande ledamöter i förvaltningsutskottet som tidigast invalts i Akademien.
§ 11
1. Akademien väljer bland sina arbetande ledamöter för en tid av tre år en
ständig sekreterare. Ständige sekreteraren är tillika sekreterare i sin klass. Den andra
klassen väljer inom sig för en period av tre år en sekreterare, som tillika är
Akademiens vice ständige sekreterare. Omval av ständig sekreterare och vice
sekreterare kan ske högst en gång, om inte särskilda skäl föreligger.
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2. Ständige sekreteraren anställs vid Akademien på en tjänst som motsvarar
arbetsinsatsen.
3. Hos Akademien får anställas de tjänstemän som behövs för verksamheten.
§ 12
Det åligger ständige sekreteraren:
att handlägga in- och utgående skrivelser;
att utfärda kallelse till Akademiens, dess klassers och förvaltningsutskotts
sammanträden;
att bereda och föredra ärendena;
att föra protokollet vid Akademiens och förvaltningsutskottets sammanträden;
att ombesörja verkställandet av Akademiens och förvaltningsutskottets beslut;
att ansvara för Akademiens handlingar,
att tillsätta de befattningshavare som behövs för Akademiens verksamhet, fastställa
instruktion för dem och leda deras arbete; samt
att i övrigt ägna omsorg åt de ärenden som hör till Akademiens verksamhet. Ständige
sekreteraren får överlämna åt tjänsteman att handlägga ärende eller grupp av
ärenden som avses i denna paragraf.
§ 13
Akademiens förvaltningsutskott består av preses, vice preses, ständige
sekreteraren, vice ständige sekreteraren samt fem av Akademien valda ledamöter.
Mandatperioden för valda ledamöter är tre år med möjlighet till omval en gång.
Utskottet sammanträder på kallelse, som utfärdas av ständige sekreteraren efter samråd
med preses. Är utskottet ej fulltaligt, är endast sådana beslut giltiga som minst fem
ledamöter är ense om. Utskottets protokoll ska hållas tillgängligt för Akademiens
ledamöter.
§ 14
Förvaltningsutskottets åligganden är:
att ha det övergripande ansvaret för förvaltningen av Akademiens fastigheter och
övriga egendom;
att fatta de ekonomiska beslut och sluta de avtal som erfordras för Akademiens
egendomsförvaltning och publikationsverksamhet eller för verkställande av
Akademiens särskilda beslut;
att i övrigt vårda Akademiens ekonomiska angelägenheter enligt vad som är stadgat
i § 24;
att utgöra styrelse för de av Akademien förvaltade stiftelserna;
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att bereda de ärenden som av Akademien hänskjuts till utskottet; samt
att avge förslag till Akademien i alla frågor som ej enligt Akademiens beslut handläggs
på annat sätt.

Nämnder, kommittéer och råd
§ 15
Klasserna utser årligen inom sig de nämnder, som anses erforderliga. Dessa nämnder
behandlar var för sig de vetenskapliga frågor och andra ärenden, som hänskjuts till dem
av Akademien, preses, ständige sekreteraren, förvaltningsutskottet eller klassen.
§ 16
För beredande av förslag till preses och ständig sekreterare samt ledamöter i
förvaltningsutskottet finns ett förtroenderåd, som består av preses, ständige
sekreteraren, samtliga tidigare innehavare av presesposten samt fyra andra ledamöter,
två från varje klass, som utses av Akademien för en tid av två år efter förslag från
vardera klassen.
Förtroenderådet bereder även ärenden om hedersledamotskap, inval av
korresponderande ledamöter, hedersbevisningar och därmed jämförliga frågor, som av
preses hänskjutits dit.
För beredande av inskriftsärenden utser Akademien årligen två ledamöter
(inskriftsnämnden).
För beredande av publikationsärenden utser Akademien årligen tre ledamöter
(publikationsnämnden).
För utredande av särskilda ärenden eller för ledande av vetenskapliga projekt kan
Akademien utse kommitterade till det antal, som för varje frågas behandling anses
lämpligt.
§ 17
Till nämnd, kommitté, råd eller utskott bör i regel ej utses eller väljas ledamot som
uppnått 75 års ålder. Ledamot bör ej inneha sådana uppdrag längre än sex år, om ej
särskilda skäl föreligger.
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Akademiens arbetsordning
§ 18
1. Akademien håller i allmänhet ordinarie sammanträde första helgfria tisdag i varje
månad, utom i april, juli och augusti. Extra sammanträde äger rum, när preses finner
sådant nödvändigt. Akademien samlas den 20 mars till högtidsdag, vid vilken
berättelse för det förflutna årets verksamhet föredras och de pris och stipendier,
till vilka Akademien genom enskilda donationer erhållit medel, delas ut, såvitt ej
stipendieförfattningen bestämmer annan dag.
2. Val av preses, ständig sekreterare och ledamot i förvaltningsutskottet äger rum vid
ett ordinarie sammanträde senast sex månader före en ny mandatperiod enligt
§§ 10, 11 och 13. Avgår preses, ständige sekreteraren eller ledamot av förvaltningsutskottet före mandattidens utgång, väljs vid nästa ordinarie sammanträde en
annan för den återstående tiden.
3. Vid ordinarie sammanträdet i december månad utses för följande kalenderår
ledamöter i inskriftsnämnden, samhällsvetenskapliga nämnden, publikationsnämnden samt förtroenderådet.
4. Senast vid ordinarie sammanträdet i december månad utses två revisorer jämte
suppleant för granskning av nästkommande budgetårs räkenskaper.
5. Akademiens klasser håller sammanträden i december månad i samband med
Akademiens ordinarie sammanträde. Då utses ledamöter i de i § 15 omtalade
nämnderna samt föreslås ledamöter i förtroenderådet och i övriga nämnder i
enlighet med § 16. Vid behov väljs vice preses och vice ständig sekreterare i klassen i
enlighet med §§ 10 och 11. I övrigt sammanträder klass, när inval eller annat ärende
påkallar det. Vid förfall för preses eller vice preses leds klassens förhandlingar av
den bland närvarande ledamöter i förvaltningsutskottet som tidigast invalts i
Akademien. Är ingen ledamot av förvaltningsutskottet närvarande, förs ordet av
den ledamot som tidigast invalts i Akademien.
§ 19
Senast en vecka före Akademiens ordinarie sammanträde sänds kallelse och
föredragningslista till alla hedersledamöter och arbetande ledamöter. Till extra
sammanträde och till klassernas sammanträden utfärdas, så tidigt ske kan, kallelse med
uppgift om det som ska förekomma vid sammanträdet.
§ 20
För att vid Akademiens sammanträden beslut ska kunna fattas, bör minst tjugo
ledamöter vara närvarande. Är antalet närvarande ledamöter mindre, har tolv
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ledamöters enhälliga beslut gällande kraft. Dock bör vid sådant tillfälle viktigare
ärende, såvitt möjligt är, uppskjutas till ett mer talrikt besökt sammanträde. För beslut
vid klassernas sammanträden bör minst tio ledamöter vara närvarande. Är antalet
närvarande ledamöter mindre, har sex ledamöters enhälliga beslut gällande kraft.
I en bilaga till dessa stadgar ges regler om sekretess och jäv. Stadgarna med bilaga
tillställs varje nyinvald ledamot. Ändringar i bilagan kan företas genom beslut vid ett
ordinarie sammanträde i Akademien.
§ 21
Alla val sker med slutna sedlar.
Har vid ledamotsval två eller flera erhållit samma högsta röstetal, anställs mellan dem
ny omröstning bland dem som är närvarande vid sammanträdet. Om även vid denna
lika antal röster tillfaller två eller flera, träffas avgörandet dem emellan genom lottning.
Då vid andra val lika röstetal förekommer, träffas avgörandet genom lottning.
Förekommer vid annan omröstning lika röstetal, vinner den mening som omfattas av
ordföranden.
§ 22
Vid Akademiens sammanträden förs inte diskussionsprotokoll. Dock har ledamot rätt
att få sin vid sammanträdet uttalade mening antecknad till protokollet.

Akademiens publikationer
§ 23
Akademien utger dels handlingar, i vilka upptas av Akademien godkända arbeten, dels
andra skrifter, tillhörande områdena för Akademiens verksamhet. Ärenden rörande
publikationer bereds i publikationsnämnden.

Akademiens fonder och räkenskaper
§ 24
Akademiens räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.
1. Det åligger förvaltningsutskottet att senast vid ordinarie sammanträdet i december
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månad för Akademien framlägga förslag till budget för det följande räkenskapsåret.
2. Det åligger förvaltningsutskottet att senast vid ordinarie sammanträdet i juni månad
framlägga förslag till årsredovisning för föregående räkenskapsår. Vid samma
sammanträde handläggs även revisorernas granskning av årsredovisningen samt
frågan om ansvarsfrihet för förvaltningsutskottet.
3. Fond, vilken Akademien mottagit genom gåva, ska förvaltas av Akademien i
överensstämmelse med givarens föreskrift. Beslut, hur dessa medel ska förvaltas,
fattas av förvaltningsutskottet.

Ändring av stadgarna
§ 25
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av hedersledamot eller arbetande
ledamot. För att förslag till ändring ska upptas till behandling erfordras att minst fyrtio
av Akademiens arbetande ledamöter är närvarande. Antas förslaget av minst två
tredjedelar av de röstande förklaras det vilande till nästkommande ordinarie
sammanträde. Om vid detta sammanträde minst fyrtio arbetande ledamöter är
närvarande och förslaget antas av minst två tredjedelar av dessa, blir det gällande,
vilket meddelas regeringen.
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Bilaga
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens stadgar, § 20, fastställd
den 5 februari 2019

Sekretess och jäv
Akademien förutsätter hos sina ledamöter lojalitet och diskretion när det gäller att slå
vakt om de tillgångar Akademien äger och det anseende som Akademien åtnjuter.
Sekretess gäller det som i skriftlig, muntlig eller digital form förekommer i Akademiens
arbete med inval, priser och fördelning av forskningsmedel. Sekretessen innebär att
sådana uppgifter inte får bringas till allmän eller till enskilda utomståendes kännedom
utom när Akademien så beslutar.
En ledamot får inte delta i handläggning av eller beslut i frågor som direkt eller
indirekt rör förhållanden mellan ledamoten och Akademien. Detsamma gäller om det
finns någon annan särskild omständighet som gör att ledamotens opartiskhet i ärendet
kan ifrågasättas.

