STADGAR FÖR STIFTELSEN SVENSKA INSTITUTET I ROM (2007)

§1
Svenska institutet i Rom har till uppgift att inom svenskt kulturliv främja kännedomen om
antikens kultur i medelhavsområdet och att vara organ för svensk humanistisk forskning och
undervisning främst inom antikvetenskap, klassiska språk, historia, konstvetenskap, arkitektur
och restaureringskonst.
I övrigt har institutet att främja kulturutbytet mellan Sverige och Italien.

§2
Vid institutet mottages i Sverige verksamma forskare och studerande inom institutets
ämnesområden samt, i mån av utrymme, företrädare för svenskt kulturliv. Företräde skall ges
åt innehavare av institutets stipendier.

§3
Institutet har att vid fullgörandet av sin uppgift samverka med svenska universitet och
svenska forskningsinstitut i medelhavsområdet samt med övriga institut i Rom, främst de
nordiska.

§4
Institutet står under ledning av en styrelse. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§5
Styrelsen består av ordförande och nio andra ledamöter, vilka alla utses för tre år. Ledamot
kan omförordnas men bör dock endast om särskilda skäl föreligger kvarstå i styrelsen mer än
nio år.
Regeringen utser ordföranden.
De fyra institutionerna/avdelningarna för antikens kultur och samhällsliv vid universiteten i
Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg, utser i samråd två ledamöter och två suppleanter för
dessa.
Samarbetsnämnden för de klassiska institutionerna utser en forskarstuderande som ledamot.
Institutionerna/avdelningarna för konstvetenskap vid universiteten i Stockholm, Uppsala,
Lund, Göteborg och Umeå utser i samråd två ledamöter, varav den ene lärarrepresentant och
den andre forskarstuderande.
Institutionerna/avdelningarna för latin vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund och
Göteborg utser i samråd en ledamot.

Ytterligare tre ledamöter utses av styrelsen genom kooptation. En av dessa skall ha kompetens
som styrelsens skattmästare. Vid utseende av återstående två ledamöter skall så långt möjligt
beaktas dels Stiftelsen San Micheles särskilda behov dels och behovet av sakkunskap i
ämnena arkitektur och restaureringskonst.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare samt sekreterare.

§6
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför när sex ledamöter är
närvarande om dessa är eniga. Då fler ledamöter deltar i sammanträdet gäller som styrelsens
beslut den mening som de flesta förenar sig om eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden biträder.
Suppleanterna i styrelsen samt institutets föreståndare äger närvaro- och yttranderätt vid
styrelsens sammanträden.

§7
Styrelsen äger delegera beslut i ärenden till ett arbetsutskott bestående av ordföranden,
skattmästaren och ytterligare två av styrelsen inom sig utsedda ledamöter. Beslut i ärenden av
stor vikt eller principiell betydelse kan dock ej delegeras. För beslutförhet i arbetsutskottet
fordras att alla ledamöter är ense.

§8
Under styrelsen utövas ledningen av institutets verksamhet av en efter utlysning och
sakkunnigförfarande tillsatt föreståndare, som skall ha hög vetenskaplig kompetens i ämnet
antikens kultur och samhällsliv.

§9
Styrelsen skall årligen för följande budgetår dels före den 1 mars till Regeringen inge begäran
om anslag till institutet dels före den 1 januari fastställa inkomst- och utgiftstat för institutet.

§10
Räkenskaperna för institutet skall upprättas för tiden 1 januari – 31 december (budgetår). För
granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utser Regeringen och styrelsen en
revisor vardera jämte suppleanter för dessa. En revisor och suppleanten skall vara
auktoriserade revisorer.
Senast den 15 februari skall berättelser över närmast föregående budgetårs förvaltning och
räkenskaper överlämnas till revisorerna. Dessa skall senast den 15 mars till styrelsen avge
revisionsberättelse.
Styrelsens och revisorernas berättelser skall före nästföljande mars överlämnas till
utbildningsdepartementet.

§ 11
Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen 24 maj 1929 om tillsyn av Stiftelser.

§ 12
Arbetsordning och regler för verksamheten i övrigt vid institutet fastställes av styrelsen.

