
 
 

Stadgar för  
Skandinaviska Sällskapet för Språk och Kognition (SSSK) 

Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC) 
 
 
 
Denna version av SSSKs stadgar har utarbetats inför medlemsmötet med 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. Denna revision har föranletts av det uppdrag styrelsen för 
SSSK har fått att verka för en utvidgning av Svenska Sällskapet för Språk och Kognition till ett skandinaviskt 
eller nordiskt sällskap, i enlighet med punkt 14 (i) i de gamla stadgarna. 
 
1. Sällskapets internationella namn är Scandinavian Association for Language and Cognition (förkortat 
SALC).  
 
Sällskapets danska namn är Det Skandinaviske Selskab for Sprog og Kognition (förkortat SSSK) 
Sällskapets finska namn är is Skandinaavinen Kielen ja Kognition Yhdistys (förkortat SKKY). 
Sällskapets norska namn är Skandinavisk Selskap for Språk og Kognisjon (förkortat SSSK). 
Sällskapets svenska namn är Skandinaviska Sällskapet för Språk och Kognition (förkortat SSSK). 
 
2. Sällskapet har som syfte 
 
(a) Att stödja kontakter och samarbete mellan sina medlemmar, informera om nordiska och internationella 
sommarskolor och forskarutbildningskurser inom språk och kognition, samt underlätta utvecklingen av 
forskningsprojekt över institutionella och nationella gränser.  
 
(b) Att arrangera konferenser vartannat år och ordna workshops vid behov. Det officiella språket på 
konferenserna är engelska för att underlätta kommunikationen.  
 
3. De som söker medlemskap förväntas stödja sällskapets målsättningar. De kan vara av vilken nationalitet 
som helst och kan vara verksamma både inom och utom Skandinavien. 
 
4. Styrelse 
 
(a) Styrelsen har ansvaret för att organisera sällskapet och driva dess verksamhet.  
 
(b) Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör och sex övriga styrelsemedlemmar. Till 
styrelsen väljs även tre suppleanter. 
 
(c) Styrelsen väljs för en tvåårsperiod av sällskapets medlemmar vid ett medlemsmöte, som ska anordnas i 
samband med en av SSSK arrangerad konferens.  
 
(d) Nominering av kandidater görs av valberedningen eller av enskild medlem genom förhandsförslag till 
valberedningen, senast fyra veckor före medlemsmötet. Nominerad kandidat skall vara knuten till (eller vara 
emeritus från) institution i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. 
 
(e) Vid medlemsmötet sker valet av ordföranden separat från valet av de övriga nio styrelsemedlemmarna och 
de tre suppleanterna. Om det finns andra nomineringar än de från valberedningen, skall de närvarande 
medlemmarna beredas möjlighet att rösta om dessa i stället för om valberedningens lista. 
 
(f) De nordiska länderna bör ha minst en representant vardera i styrelsen.  
 
(g) Ordförande kan endast väljas om en gång för en omedelbart påföljande mandatperiod. 
 
(h) Posterna viceordförande, sekreterare och kassör bestäms inom styrelsen då denna konstituerar sig. 
 
5. Sällskapets firma tecknas av ordföranden, kassören och sekreteraren, två i förening. 
 
6. Styrelsen har följande uppdrag: 
 
(a) Att ha en uppdaterad hemsida för att främja sällskapets intressen och underlätta ansökandet om 
medlemskap. För det syfte kan styrelsen utse en webmaster. 
 
(b) Att se till att stadgarna görs tillgängliga på engelska, danska, finska, norska och svenska. 
 



(c) Att besluta om och samla in medlemsavgifterna för att kunna bedriva sällskapets verksamhet. 
 
(d) Att utse och stödja lokala arrangörer av sällskapets konferenser.   
 
(e) Att vid medlemsmötet rapportera till medlemmarna om sällskapets verksamhet och utveckling. 
 
(f) Att ta initiativ till och utveckla samarbete med andra nordiska och internationella föreningar och 
organisationer som främjar forskning om språk och kognition, som t ex. International Cognitive Linguistics 
Association. 
 
(g) Att bedriva alla typer av verksamheter som kan stödja och främja sällskapets och dess medlemmars syften 
och intressen. 
 
7. Valberedningen består av fyra medlemmar, en från vart och ett av de fyra olika länderna, och väljs av 
sällskapets medlemmar vid ett medlemsmöte för en tvåårsperiod. Den avgående valberedningen nominerar 
även fyra personer för nästa mandatperiod.   
 
8. Stadgar 
 
(a) Förslag till ändringar av stadgarna skickas senast fyra veckor före medlemsmöte till styrelsen, som 
förbereder förslaget för votering på mötet. 
 
(b) För att ändra stadgarna krävs godkännande från en kvalificerad majoritet (två tredjedelar) av de 
närvarande medlemmarna på ett medlemsmöte.  
 
(c) Om ett fysiskt medlemsmöte visar sig vara ogenomförbart kan votering ske elektroniskt. 
 
9. Sällskapets säte är identisk med kassörens hemadress. 
 
10. Vid upplösning av SSSK har kassören i uppdrag att överlämna överblivna medel till Stiftelsen Autism c/o 
Riksföreningen Autism, Hantverkargatan 87, Stockholm, SE-112 38 Sverige/Sweden.  
 
11. Dessa stadgar stöddes av kvalificerad majoritet vid medlemsmötet med Svenska Sällskapet för Språk och 
Kognition den 11 juni 2009. Detta sammanträdde under The Second Conference of the Swedish Association for 
Language and Cognition vid Stockholms universitet den 10-12 juni 2009. Härmed har den svenska versionen av 
SSSKs stadgar trätt ikraft. 

 


