Vedtægter for
Det Skandinaviske Selskab for Sprog og Kognition (SSSK)
Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC)
Denne version af SSSK’s vedtægter er udarbejdet til generalforsamlingen i Svenska Sällskapet för Språk och
Kognition den 11. juni 2009 under The Second Conference of the Swedish Association for Language and
Cognition (SALC) i Stockholm den 10.-12. juni 2009. Denne revision er foranlediget af det pålæg som
bestyrelsen for SSSK har fået, om at arbejde for at udvide Svenska Sällskapet för Språk och Kognition til et
skandinavisk eller nordisk selskab i overensstemmelse med punkt 14 (i) i de gamle vedtægter.
1. Selskabets internationale navn er Scandinavian Association for Language and Cognition (forkortet SALC).
Selskabets danske navn er Det Skandinaviske Selskab for Sprog og Kognition (forkortet SSSK).
Selskabets finske navn er Skandinaavinen kielen ja kognition yhdistys (forkortet SKKY).
Selskabets norske navn er Skandinavisk Selskap for Språk og Kognisjon (forkortet SSSK).
Selskabets svenske navn er Skandinaviska Sällskapet för Språk och Kognition.
2. Selskabet har til formål
(a) At fremme kontakter og samarbejde mellem sine medlemmer, informere om nordiske og internationale
sommerskoler og forskeruddannelseskurser inden for sprog og kognition samt at bistå udviklingen af
forskningsprojekter på tværs af institutionelle og nationale grænser.
(b) At arrangere konferencer hvert andet år og organisere workshops efter behov. Det officielle sprog på
konferencerne er engelsk for at støtte kommunikationen.
3. De som ønsker at være medlem, forventes at støtte selskabets formål. De kan have en hvilken som helst
nationalitet og kan arbejde såvel i som uden for Skandinavien.
4. Bestyrelsen
(a) Ansvaret for at organisere selskabet og drive dets virksomhed hviler på bestyrelsen.
(b) Bestyrelsen består af formand, viceformand, sekretær, kasserer og seks menige bestyrelsesmedlemmer. Til
bestyrelsen vælges desuden tre suppleanter.
(c) Bestyrelsen vælges for en toårsperiode af selskabets medlemmer ved en generalforsamling, som skal afholdes
i forbindelse med en af SSSK arrangeret konference.
(d) Nominering af kandidater foretages af en valgkomité eller af enkelte medlemmer ved forhåndstilmelding til
valgkomiteen senest fire uger før generalforsamlingen. En nomineret kandidat skal være knyttet til (eller være
emeritus fra) en institution i Danmark, Finland, Norge eller Sverige.
(e) Ved generalforsamlingen foretages valg af formanden separat fra valg af de øvrige ni kandidater og de tre
suppleanter. Hvis der er andre nomineringer end dem der er fremsat af valgkomiteen, skal de tilstedeværende
medlemmer gives mulighed for at stemme på disse i stedet for valgkomiteens liste.
(f) De nordiske lande bør hver have mindst en repræsentant i bestyrelsen.

(g) Formanden kan kun genvælges en gang til en umiddelbart efterfølgende valgperiode.
(h) Posterne viceformand, sekretær og kasserer vælges inden for bestyrelsen når denne konstituerer sig.
5. Selskabets firma tegnes af formanden, kassereren og sekretæren, to sammen.
6. Bestyrelsen har følgende opgaver:
(a) At have en opdateret hjemmeside for at fremme selskabets interesser og lette ansøgning om medlemskab. Til
det formål kan bestyrelsen udnævne en webmaster.
(b) At sørge for at vedtægterne gøres tilgængelige på engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk.
(c) At fastlægge og indsamle medlemskontingentet for at kunne drive selskabets virksomhed.
(d) At finde frem til og støtte lokale arrangører af selskabets konferencer.
(e) At rapportere om selskabets virksomhed og udvikling til medlemmerne ved generalforsamlingen.
(f) At tage initiativ til og udvikle samarbejde med andre nordiske og internationale foreninger og organisationer
som fremmer forskning i sprog og kognition som fx International Cognitive Linguistics Association.
(g) At bedrive alle former for virksomhed som kan støtte og fremme selskabets og dets medlemmers formål og
interesser.
7. Valgkomiteen skal bestå af fire medlemmer, en hver fra de fire forskellige lande, og skal vælges for en
toårsperiode af selskabets medlemmer ved en generalforsamling. Den afgående valgkomité nominerer fire
personer til den følgende valgperiode.
8. Vedtægter
(a) Forslag til ændringer af vedtægterne sendes senest fire uger før generalforsamlingen til bestyrelsen, som
forbereder forslaget til afstemning på generalforsamlingen.
(b) For at ændre vedtægterne kræves kvalificeret flertal (to tredjedel af de tilstedeværende medlemmer) ved
afstemning på en generalforsamling.
(c) Hvis det viser sig umuligt at gennemføre en fysisk generalforsamling, kan en afstemning ske elektronisk.
9. Selskabet har hjemsted på kassererens hjemmeadresse.
10. Ved opløsning af SSSK er det kassererens opgave at overdrage resterende midler til Stiftelsen Autism c/o
Riksföreningen Autism, Hantverkargatan 87, Stockholm, SE-112 38 Sverige.
11. Disse vedtægter blev vedtaget med et kvalificeret flertal på generalforsamlingen i Svenska Sällskapet för
Språk och Kognition den 11. juni 2009. Denne fandt sted under The Second Conference of the Swedish
Association for Language and Cognition ved Stockholms Universitet den 10.-12. juni 2009. Hermed er den
danske version af SSSK’s vedtægter trådt i kraft.

