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_____________________________________________

Statutter
Vedtatt 5. Mars 1986,
med endringer vedtatt på årsmøte 1990, 2009 og 2018.
Foreningens oppgaver. Medlemsskap.
1. Collegium Medievale har til oppgave å fremme middelalderforskning, knytte
tverrfaglige kontakter ved å samle medlemmene til møter, seminarer,
konferanser og ekskursjoner og ta initiativ til andre tiltak som er tjenlig for å
styrke det faglige miljøet for middelalderforskning. Foreningen utgir
tidsskriftet Collegium Medievale.
2. Foreningen tar opp som medlemmer forskere og mastergradsstudenter som helt
eller delvis har middelalderen som sitt forsknings- og arbeidsområde.
Foreningen har sin basis ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo,
men tar også opp medlemmer fra andre fakulteter og fra forskningsmiljøer
utenfor Universitetet, dessuten stipendiater uten tilknytning til et bestemt
forskningsmiljø. Andre middelalderforskere som ikke er tilknyttet et
forskningsmiljø i kraft av sin stilling, kan bli opptatt ved vedtak i styret.
Foreningens styre
3. Foreningens styre består av formann og ytterligere syv medlemmer, blant dem
viseformann, sekretær, kasserer og én representant for redaksjonen. Styret er
beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Det bør tilstrebes
faglig spredning i styret. Vedtak fattes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet
har formannen dobbeltstemme.
4. Foreningen og tidsskriftets redaksjon har felles økonomi.
5. Medlemmene i styret velges på årsmøtet for to år av gangen. Formann velges
av og blant styret for ett år av gangen. Det tilstrebes at halve styret står på valg
hvert år. Styret skal nedsette en valgkomité med tre medlemmer som fremmer
forslag om medlemmer til styret, samt to revisorer for foreningens regnskap.
Gjenvalg kan finne sted. Styret kan nedsette utvalg for å ta seg av spesielle
oppgaver.
Tidsskriftets redaksjon
6. Tidsskriftets redaksjon består av ansvarlig redaktør og ytterligere fem
medlemmer. Det bør tilstrebes både faglig spredning og kontinuitet i
redaksjonens sammensetning. Redaksjonen skal alltid være representert med
ett medlem i styret.
7. Medlemmene av redaksjonen velges på årsmøtet for tre år av gangen, etter
forslag fra styre og redaksjon i felleskap. Styre og redaksjon har i felleskap
ansvar for at faglig spredning og kontinuitet i redaksjonens sammensetning
blir opprettholdt. Ansvarlig redaktør velges blant redaksjonens medlemmer i
samråd med styret.

