
 
 

Vedtekter for  
Skandinavisk selskap for språk og kognisjon (SSSK) 

Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC) 
 

 
 
Denne versjonen av SSSKs vedtekter er utarbeidet 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. Foranledningen til denne revisjonen er pålegget SSSK har fått om å 
arbeide for å utvide  Svenska Sällskapet för Språk och Kognition til et skandinavisk eller nordisk selskap i samsvar 
med punkt 14 (i) i de gamle vedtektene. 
 
 
1. Selskapets internasjonale navn er Scandinavian Association for Language and Cognition (forkortet SALC). 
 
Selskapets danske navn er Det Skandinaviske Selskab for Sprog og Kognition (forkortet SSSK). 
Selskapets finske navn er Skandinaavinen kielen ja kognition yhdistys (forkortet SKKY). 
Selskapets norske navn er Skandinavisk selskap for språk og kognisjon (SSSK). 
Selskapets svenske navn er Skandinaviska Sällskapet för Språk och Kognition (SSSK). 
 
2. Selskapet har som formål 
 
(a) å fremme kontakter og samarbeid mellom medlemmene, informere om nordiske og internasjonale sommerskoler 
og forskerutdanningskurs innenfor språk og kognisjon samt å støtte utvikling av forskningsprosjekter på tvers av 
institusjonelle og nasjonale grenser. 
 
(b) å arrangere konferanser annethvert år og organisere workshops etter behov. Det offisielle språket på konferansene 
er engelsk, for å lette kommunikasjonen. 
 
3. De som ønsker å bli medlemmer, forventes å støtte selskapets formål. De kan ha hvilken som helst nasjonalitet og 
kan arbeide enten i eller utenfor Skandinavia. 
 
4. Styret 
 
(a) Ansvaret for å organisere selskapet og drive dets virksomhet ligger hos styret. 
 
(b) Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og seks menige styremedlemmer. Det velges dessuten tre 
varamedlemmer.  
 
(c) Styret velges for en toårsperiode av selskapets medlemmer på generalforsamlingen, som skal holdes i forbindelse 
med en av konferansene SSSK arrangerer. 
 
(d) Kandidatene blir nominert av en valgkomité eller av enkeltmedlemmer til valgkomiteen seinest fire uker før 
generalforsamlingen. En nominert kandidat skal være knyttet til (eller være emeritus fra) en institusjon i Danmark, 
Finland, Norge eller Sverige. 
 
(e) På generalforsamlingen velges lederen separat fra valget av de øvrige ni kandidatene og de tre varamedlemmene. 
Om det er andre nomineringer enn dem valgkomiteen har lagt fram, skal de tilstedeværende medlemmene få 
muligheten til å stemme på disse i stedet for på valgkomiteens liste. 
 
(f) Hvert av de nordiske landene bør ha minst en representant i styret.  
 
(g) Lederen kan bare gjenvelges én gang til en umiddelbart påfølgende valgperiode. 



 
(h) Vervene nestleder, sekretær og kasserer fordeles innenfor styret når dette konstituerer seg.  
 
5. Selskapets firma tegnes av lederen, kassereren og sekretæren, to sammen. 
 
6. Styret har følgende oppgaver: 
 
(a) å ha en oppdatert hjemmeside for å fremme selskapets interesser og gjøre det enkelt å søke om medlemskap. Til 
dette formålet kan styret utnevne en webmaster.  
 
(b) å sørge for at vedtektene gjøres tilgjengelige på engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk. 
 
(c) å fastsette og samle inn medlemskontingenten for å kunne drive selskapets virksomhet. 
 
(d) å finne og støtte lokale arrangører av selskapets konferanser. 
 
(e) å rapportere om selskapets virksomhet og utvikling til medlemmene på generalforsamlingen. 
 
(f) å ta initiativ til og utvikle samarbeid med andre nordiske og internasjonale foreninger og organisasjoner som 
fremmer forskning innen språk og kognisjon, som f.eks. International Cognitive Linguistics Association. 
 
(g) å drive alle former for virksomhet som kan støtte og fremme selskapets og medlemmenes formål og interesser. 
 
7. Valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer, en fra hvert av de fire forskjellige land, og skal velges for en 
toårsperiode av selskapets medlemmer på en generalforsamling. Den avgående valgkomiteen nominerer fire personer 
til neste valgperiode.  
 
8. Vedtekter 
 
(a) Forslag til endringer av vedtektene skal sendes til styret seinest fire uker før generalforsamlingen. Styret forbereder 
forslaget til avstemning på generalforsamlingen.  
 
(b) For å endre vedtektene kreves det kvalifisert flertall (to tredjedeler av de tilstedeværende medlemmene) ved 
avstemning på en generalforsamling.  
 
(c) Hvis det er umulig å gjennomføre en fysisk generalforsamling, kan avstemningen skje elektronisk.  
 
9. Selskapets hjemsted er kassererens hjemmeadresse. 
 
10. Ved oppløsning av SSSK er det kassererens oppgave å overdra resterende midler til Stiftelsen Autism c/o 
Riksföreningen Autism, Hantverkargatan 87, Stockholm, SE-112 38 Sverige. 
 
11. Disse vedtektene ble vedtatt med kvalifisert flertall på generalforsamlingen  i Svenska Sällskapet för Språk och 
Kognition den 11. juni 2009. Denne fant sted under The Second Conference of the Swedish Association for Language 
and Cognition ved Stockholms Universitet den 10.–12. juni 2009. Med dette er den norske versjonen av SSSKs 
vedtekter trådt i kraft. 


