Statutter
1
Agder Vitenskapsakademi (Agder Academy of Sciences and Letters) er en akademisk
virksomhet som har til formål å fremme alle former for vitenskapelig virksomhet og
forståelsen for vitenskapens betydning. Virksomheten har ikke erverv til formål.
Virksomhetens formål søkes realisert ved bl.a. å arrangere møter, konferanser og foredrag, å
arrangere prisoppgaver og dele ut vitenskapelige priser, samt å bistå ved og formidle
studieplasser ved samarbeidende læresteder i inn- og utland og legge til rette for utveksling av
forskere.
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Akademiet har maksimalt 205 tellende medlemmer: 1) fra Agder (100 plasser), 2) fra resten
av landet (50 plasser) og 3) utenlandske (50 plasser), dessuten 4) æresmedlemmer (maksimalt
5). Betegnelsene gjelder bopel, ikke nasjonalitet eller statsborgerskap. Ved flytting kan derfor
et medlem skifte gruppetilhørighet. Fra og med det år et medlem fyller 70 år, går det ut av den
antallsbegrensede medlemsmasse, men beholder alle rettigheter som medlem.
Det bør sikres en rimelig fordeling av medlemmer mellom de ulike fagområdene.
Medlemmene har innsynsrett ved innvalg, en rett som effektueres ved oppmøte i sekretariatet.
Innvalg av medlemmer skjer etter begrunnet forslag fra minst to av Akademiets medlemmer.
Fristen for å sende inn forslag fastsettes av styret. Styret skal hvert år avgjøre hvor mange
ledige plasser som kan fylles i hver medlemskategori. Styret behandler og prioriterer mellom
forslagene før de blir sendt til skriftlig avstemning blant medlemmene. Styrets prioritering
skjer etter en vurdering av vedkommendes dokumenterte vitenskapelige kompetanse eller
kunstneriske innsats. Innvalg skal bekreftes i medlemsmøte. Eventuelle nærmere
bestemmelser om innvalg fastsettes av styret.
Valg av æresmedlemmer foretas av Akademiets medlemmer fra Agder etter forslag fra styret.
Den foreslåtte må ha ¾ av de avgitte stemmer for å bli valgt. Eventuelle nærmere
bestemmelser om valg av æresmedlemmer fastsettes av styret.

Styret kan bestemme å opprette avdelinger av Akademiet andre steder enn på Agder dersom
det anses ønskelig for utvikling av eller støtte til Akademiets virksomhet. For å sikre nær
forbindelse mellom Akademiet og Akademiets avdeling(er), er preses, eller den preses
utpeker, fullt medlem av avdelingen(e). Styret bevilger årlig støtte til avdelingen(e) på det
første styremøtet hvert år. Styret kan også bevilge forsknings- og reisestipender. Slike
bevilgninger avpasses etter akademiets generelle økonomi.
Akademiet har også assosierte medlemmer. Som assosierte medlemmer av Akademiet kan
innbys vitenskapelig interesserte personer og bedrifter og institusjoner som bidrar til å
fremme Akademiets formål. Styret avgjør hvilke privatpersoner og bedrifter og institusjoner
som skal innbys som assosierte medlemmer. Liste over assosierte medlemmer trykkes i
Akademiets årbok.
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Akademiet ledes av disse organer:
a) Årsmøtet, som er den høyeste myndighet og holdes hvert år på den fredag som er nærmest
Akademiets stiftelsesdag 27. oktober. Styret kaller inn til årsmøtet med tre ukers varsel. Styret
kan også innkalle ekstraordinært årsmøte med samme frist. Mellom årsmøtene holdes det
medlemsmøter.
b) Styret velges av årsmøtet og består av preses og fire medlemmer. Det velges også første,
andre og tredje varamedlem. Årsmøtet velger valgkomite på fire medlemmer. Preses og fire
styremedlemmer velges for to år. Valgkomiteen velges for tre år. Styret konstituerer seg selv
og velger visepreses blant styremedlemmene. Visepreses bør representere en annen vitenskap
enn preses. Preses er styrets leder og Akademiets talsmann utad. Styret har som oppgave å
ivareta Akademiets vitenskapelige og økonomiske interesser. Akademiets daglige arbeid
drives av et sekretariat med akademisekretæren som leder. Akademisekretæren velges av
årsmøtet for ett år av gangen, og rapporterer til styret.
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Styret legger hvert år fram årsberetning og revidert regnskap for behandling på årsmøtet.
Revisor oppnevnes av styret for hvert regnskapsår. Akademiets årbok legges fram på
årsmøtet. Årboka inneholder bl.a. Akademiets matrikkel.
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For å kunne fremmes for årsmøtet må forslag til endring i disse statutter komme inn til styret
minst en måned før årsmøtet. Forslag må gjøres kjent for medlemmene sammen med
innkallingen til årsmøtet. Til vedtak kreves 2/3 flertall.
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Akademiet kan kun oppløses etter innstilling av styret, og etter vedtak med minst 2/3 flertall i
to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Ved eventuell oppløsning tilfaller Akademiets
formue Universitetet i Agder.
(Statuttene ble vedtatt 27.10.2003, med senere endringer, sist 23.04.2015)

