Vedtægter for Jysk Arkæologisk Selskab
1.

Jysk Arkæologisk Selskab er stiftet for gennem størst mulig deltagelse af alle interesserede at
støtte den arkæologiske forskning og formidlingen heraf. Det skal gøre arkæologien tilgængelig for almenheden bl.a ved udsendelsen af en årbog og en række større videnskabelige publikationer, ved at holde årlige møder, udflugter til større udgravninger og for øvrigt på enhver
anden måde, som styret finder formålstjenligt.

2.

Kontingentet til selskabet fastsættes af generalforsamlingen.

3.

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil samtlige medlemmer har adgang og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afgørelser træffes ved simpel
stemmeflerhed.

4.

Selskabet ledes af et styre på 7 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen således:
a. Selskabets præsident, som er styrets formand, vælges særskilt.
b. Endvidere vælges 6 styremedlemmer samt 4 suppleanter.
c. Selskabet tegnes af selskabets præsident og vicepræsident.
Præsidenten vælges for 4 år. De øvrige styremedlemmer vælges ligeledes for 4 år ad gangen,
så 3 medlemmer udgår hvert andet år, første gang ved lodtrækning. Tilsvarende gælder suppleanterne.

5.

Generalforsamlingen vælger en vicepræsident for 4 år ad gangen. Vicepræsidenten er styrets
sekretær, deltager i styrets møder og varetager sammen med præsidenten selskabets daglige
ledelse.

6.

Selskabets generalforsamling afholdes en lørdag i maj måned, så vidt muligt lørdag inden Kristi Himmelfartsdag.
Indkaldelse med dagsorden fremsendes til hvert enkelt medlem, mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til styret senest 7
dage før generalforsamlingen.
Styret bestemmer tid og sted for generalforsamlingen.

7.

Generalforsamlingen vælger 1 statsautoriseret revisor for 1 år ad gangen.

8.

Vedtagelse af en beslutning om selskabets opløsning kan kun ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, som varsles skriftligt med mindst 14 dages varsel. Her skal mindst
3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget, før dette kan betragtes som vedtaget. Ændringer af
selskabets vedtægter skal besluttes på den ordinære generalforsamling med almindeligt stemmeflertal.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på begæring fra et flertal på den ordinære
generalforsamling eller af et flertal i styret.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Århus d. 11. marts 1951. Med ændringer i 1956, 1960, 2004 og 2019.

