
STADGAR	  för	  föreningen 

Institutet	  för	  mediestudier 

 

Värdegrund  

Föreningens värdegrund bygger på att mediegranskning ger ett brett, allsidigt och sakligt 
underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roller i demokratin. 
Demokrati förutsätter att medborgarna har tillgång till bra och begriplig information. I begreppet 
demokrati ingår grundvärderingen att alla människor har lika värde oberoende av kön, religiös 
uppfattning, sexuell läggning och social/kulturell/etnisk bakgrund.  

Föreningen ska bedriva sin verksamhet obunden av intresseorganisationer och politiska partier.  

§ 1 Ändamål  

Föreningens ändamål är att inom ramen för föreningens värdegrund:  

• bedriva eller på annat sätt främja vetenskaplig forskning om journalistik och om medier 
inklusive närliggande forskningsfält   

• sprida kunskap och initiera debatt   

• på forskningens grund vara en mötesplats mellan forskare, medier och med-  borgare för ett 
samtal om mediernas funktion och verksamhet i ett samhälls- perspektiv.  § 2 Säte 
 Föreningen har sitt säte i Stockholm.  § 3 Medlemskap  Föreningen är öppen för fysiska 
och juridiska personer som vill verka för föreningens värdegrund och ändamål.  Styrelsen 
äger rätt att utse hedersmedlem i föreningen. De personer, som vid föreningens bildande 
är ledamöter i det till Stiftelsen Institutet för Mediestudier Sim(o) knutna rådet, erbjudes 
hedersmedlemskap från start.  § 4 Medlemsavgift  Medlem ska betala den årsavgift som 
årligen fastställs av årsmötet. Medlemsavgifter kan vara differentierade för olika 
kategorier av medlemmar   

§ 5 Uteslutning och utträde  

Medlem kan uteslutas efter beslut av styrelsen om styrelsen finner att medlemmen motverkat 
föreningens ändamål, uppenbart skadat föreningens intressen eller om medlemsavgift inte 
betalas trots två påminnelser. Medlemmen ska beredas tillfälle att yttra sig inom viss av 
styrelsen angiven tid, minst 14 dagar.  

Medlem kan när som helst utträda ur föreningen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.  

§ 6 Årsmöte  

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före den 1 
juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse per post eller e-post ska avsändas till 
alla medlemmar senast 30 dagar före mötet.  



Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet   

2. Fastställande av röstlängd för mötet   

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare   

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt   

5. Fastställande av dagordning   

6. Föredragning av styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse   

7. Föredragning av revisionsberättelsen   

8. Fastställande av resultat – och balansräkning   

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen   

10. Fastställande av medlemsavgifter   

11. Behandling av budget och verksamhetsplan för det kommande  verksamhetsåret   

12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år   

13. Val av fyra till sex styrelseledamöter för en tid av två år och på sådant sätt att  hälften av 
den av årsmötet valda styrelsen väljs varje år   

14. Rapport från Stiftelsen för Mediestudier om två valda ledamöter   

15. Val av en revisor och en revisorsuppleant   

16. Val av valberedning; en sammankallande och två ytterligare ledamöter   

17. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna före den sista mars   

16. Övriga frågor  

§ 7 Extra årsmöte  

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 
1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av 
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. 
Kallelse per post eller e-post ska avsändas till alla medlemmar senast 15 dagar före mötet. På 
extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.  

 



§ 8 Rösträtt  

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom 
ombud.  

§ 9 Beslut, omröstning och beslutsmässighet  

Beslut fattas med bifallsrop, acklamation, eller om så begärs, efter omröstning, votering.  

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. 
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.  

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.  

§ 10 Styrelsen  

Styrelsen består av ordförande och minst sex och högst åtta övriga ledamöter. Styrelsen utser 
inom sig vice ordförande och de övriga funktioner styrelsen anser sig behöva.  

Ordförande och fyra till sex styrelseledamöter väljs av årsmötet och två styrelseledamöter, som 
ska vara medlemmar i föreningen, utses av Stiftelsen för Mediestudier.  

§ 11 Styrelsens uppgifter  

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen 
ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvara för föreningens ekonomiska angelägenheter 
och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste 
räkenskapsåret. Styrelsen kan utse och anställa en föreståndare att ansvara för föreningens 
forskningsverksamhet enligt paragraf 13 samt därutöver för den löpande verksamheten i 
enlighet med styrelsen riktlinjer och instruktioner. Styrelsen kan ge föreståndaren skriftlig 
fullmakt att teckna föreningens firma i de frågor styrelsen gett föreståndaren ansvar att sköta. 
Styrelsen kan när som helst inskränka eller återkalla föreståndarens fullmakt. Ändring av 
fullmakten ska ske skriftligen,  

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av föreningens ordförande och ledamot som därtill 
utses.  

§ 12 Styrelsens sammanträden  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta anledning därtill föreligger eller när 
minst två av styrelseledamöterna begär det.  

Styrelsen är beslutför när hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val 
genom lottning.  

Vid styrelsemöten skall föras protokoll.  

 



§ 13 Forskningsverksamhet  

Föreningens forskningsverksamhet ska bestå av forskning, forskningsstöd och debatt om 
forskning. Den strategiska inriktningen beslutas av styrelsen efter förslag från föreståndaren. 
Konkreta projekt beslutas i samråd mellan styrelsen och föreståndaren. Verksamhetens 
utförande och genomförande beslutas av föreståndaren enligt sedvanliga vetenskapliga 
principer och med vetenskaplig integritet.  

§ 14 Räkenskapsår  

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.  

§ 15 Revision  

För granskning av föreningens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning ska 
årsmötet årligen utse minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant, vilka båda ska vara 
auktoriserade. Revisorn ska avge sin revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen ska 
innehålla uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen.  

§ 16 Regler för ändring av stadgarna  

För ändring av föreningens värdegrund, ändamålet i § 1 och denna paragraf krävs beslut av ett 
ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte med minst sex månaders mellanrum. Beslut fattas med 
kvalificerad majoritet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  

För ändring av andra föreskrifter i stadgarna krävs beslut av ett ordinarie årsmöte, där beslut 
fattas med kvalificerad majoritet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  

Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen, men måste finnas 
med på kallelsen till årsmötet, tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget.  

§ 17 Upplösning av föreningen  

För upplösning av föreningen krävs ett ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte med minst sex 
månaders mellanrum. Beslut fattas med kvalificerad majoritet med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med 
liknande syfte, som bestäms av årsmötet i samband med beslutet om föreningens upplösning.  

	  


