
Stadgar för 
Svenska ekonomisk-historiska föreningen (SEHF) 
 
§ 1. Föreningens namn 
Föreningens namn är Svenska ekonomisk-historiska föreningen (The Swedish 
Economic History Society). 
 
§ 2. Föreningens målsättning 
Föreningens målsättning är 

-  att vara en svensk samlingsorganisation för lärare, forskare och studerande inom 
ekonomisk och social historia, 

- att främja utbildning och forskning inom ekonomisk och social historia, bland annat 
genom att främja Nationella forskarskolan i ekonomisk historia,  

- att sprida kunskap om ekonomisk och social historia, bland annat genom en 
uppdaterad och aktualiserad webbsida, 

- att genom sina lokalavdelningar vartannat år anordna Svenska ekonomisk-historiska 
mötet, 

- att i samband med Svenska Ekonomisk-historiska mötet utdela pris för de senaste två 
årens bästa avhandling i ekonomisk historia. En avhandling nomineras från varje 
institution/avdelning. En ledamot i priskommittén nomineras från varje 
institution/avdelning. 

-  att delta i internationellt samarbete, t.ex. som medlem i The Scandinavian 
Society for Economic and Social History och i International Economic History 
Association, där SEHF svarar för den svenska representationen. 

 
§ 3. Medlemskap 
Den som ansluter sig till föreningens målsättning kan, via lokalavdelningar vid respektive 
lärosäte, bli medlem i föreningen. Lokalavdelningar finns eller kan bildas vid Ekonomisk-
historiska institutioner/avdelningar bestående av minst 5 aktiva ekonomisk-historiska 
forskare (inklusive doktorander). Lokalavdelningarna är institutionella medlemmar i den 
nationella föreningen (SEHF). Lokalavdelningar betalar årligen medlemsavgift per 
lokalavdelningsmedlem till den nationella föreningen (SEHF). Individuell eller institutionell 
medlem som motarbetar föreningens syfte kan, efter utredning, av årsmöte uteslutas. 
 
§ 4. Ordinarie årsmöte 
Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det inkallas en gång om 
året, om möjligt i samband med det svenska ekonomisk-historiska mötet. Ordinarie 
årsmöte kungörs senast en månad före sammanträdet. Eventuella 
medlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet. Vid mötet äger 
1 nominerad representant (tillika medlem) från vardera lokalavdelning rösträtt. Alla 
medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden 
behandlas: 

1.  Mötets stadgeenliga utlysande 
2.  Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet 
3.  Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och 

revisionsberättelse 
4.  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 



5.  Behandling av motioner och styrelsens förslag 
6.  Beslut om medlemsavgiftens storlek 

 
Årsmöte i samband med varje svenska ekonomisk-historiska möte (vartannat år) 
behandlar dessutom följande ärende:  
7.  Val av kassör och kassörssuppleant för en tvåårsperiod 
 
Årsmöte i samband med vartannat svenska ekonomisk-historiska möte (vart fjärde år) 
behandlar dessutom följande ärenden: 
8.  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för en fyraårsperiod 
9.  Val av två revisorer och revisorssuppleanter för en fyraårsperiod 
10.  Val av valberedning för en fyraårsperiod 

 
Fyllnadsval till styrelse, revisorer och valberedning kan ske vid ordinarie årsmöte eller vid 
extra årsmöte. 
 
§ 5. Styrelse 
Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av en ledamot från varje lokalavdelning 
samt en extra ledamot, från den lokalavdelning som anordnar nästföljande Ekonomisk-
historiska möte, vilken fungerar som kassör. För varje ordinarie styrelseledamot tillkommer 
en suppleant. Styrelseledamöterna väljs av årsmöte enligt precisering i § 4. 
Lokalavdelningarna nominerar varsin ordinarie ledamot och varsin suppleant. Därtill 
nominerar den lokalavdelning som anordnar nästkommande ekonomisk-historiska möte en 
kassör med suppleant. Ordförande för en tvåårsperiod ska vara ledamot från den 
lokalavdelning som anordnar nästföljande Ekonomisk-historiska möte. Viceordförande för en 
tvåårsperiod ska vara ledamot från den lokalavdelning som anordnar därpå följande 
Ekonomisk-historiska möte. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.  
 
§ 6. Extra årsmöte 
Extra årsmöte kan inkallas när styrelsen anser det påkallat, och ska inkallas om 1/3 
av medlemmarna skriftligen anmodar ordföranden om det. l sådana fall ska 
årsmötet hållas senast två månader efter att anmodan kommit till ordförandens 
kännedom. Mötet inkallas i enlighet med riktlinjerna i § 4. 
 
§ 7. Ekonomi, räkenskaper, revision 
Föreningens räkenskaper förs av kassören som också för föreningens 
medlemsregister. Räkenskaperna för den föregående verksamhetsperioden 
framläggs vid ordinarie årsmötet efter att ha granskats av de vid föregående 
årsmöte valda revisorerna. 
 
§ 8. Stadgeändring 
Stadgarna kan endast ändras vid årsmöte. För förändring fordras enkel majoritet av 
de avgivna rösterna. 
 
§ 9. Upplösning 
Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. För upplösning krävs 2/3 
majoritet av de avgivna rösterna. I händelse av upplösning ska föreningens 



tillgångar användas i överensstämmelse med den i § 2 fastställda målsättningen, 
eller till annan allmännyttig verksamhet som ligger i den naturliga förlängningen av 
föreningens målsättning. Beslut om hur tillgångarna ska användas fattas av det 
upplösande årsmötet. 
 
§ 10. Datering 
Stadgar antagna av det konstituerande mötet i Köpenhamn den 25 maj 2012. Reviderade vid 
årsmötet i Uppsala den 12 oktober 2019. 
 


