Om stadgeändringar och framtiden för Svenska Exegetiska Sällskapet
Styrelsen för SES ser med tillförsikt på framtiden för Sällskapet. Genom att arrangera
Exegetiska dagen även på andra platser än Uppsala (hittills: Lund, Göteborg, Stockholm) har
vi förverkligat en viktig del av visionen bakom namnändringen 2007, från Uppsala Exegetiska
Sällskap till Svenska Exegetiska Sällskapet. Men för att fullt ut kunna fungera som
bibelvetenskaplig sammanslutning för hela Sverige behöver vi en större styrelse, så att de
viktigaste orterna och institutionerna kan bli representerade.
I nuläget består styrelsen av endast fem ledamöter: ordf., v. ordf., sekr., skattmästare och en
övrig ledamot. Det är en minimal storlek, som endast garanterar att de grundläggande
funktionerna finns företrädda. Däremot går det inte att uppnå någon form av geografisk
representativitet med en så liten styrelse.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen ett par små, men viktiga ändringar i stadgarna.
Innebörden är att antalet styrelseledamöter utökas till sju (7). För detaljerna, se särskilt
dokument!
Som flera av er vet har styrelsen för Akademi för Bibelvetenskap (AfB) föreslagit att denna
akademi för yrkesverksamma lärare i bibelvetenskap ska läggas ner. Den extraordinarie
föreningsstämman som hölls den 2 oktober 2017 röstade för att påbörja processen med
upplösning av föreningen. Beslut om att fullfölja denna process tas av AfB:s stämma tisdagen
den 9 oktober, dagen efter SES:s årsmöte. Från SES:s styrelse ser vi positivt på denna
utveckling. Genom att AfB går upp i SES skapar vi gemensamt en stark, rikstäckande
organisation för bibelvetenskap i Sverige. Vi vill dock betona att vi ser en utvidgning av
styrelsen som angelägen och välmotiverad även om denna sammanslagning med AfB inte
skulle ske.
Om AfB upplöses så välkomnar vi AfBs medlemmar till SES (de som inte redan är med i
båda organisationerna). De pedagogiska dagar som AfB anordnat vartannat år skulle kunna
fortleva genom att SES framöver utökar Exegetiska dagen till ett arrangemang över två dagar
(som under Sällskapets första tid). Lägg märke till att detta inte medför någon stadgeändring.
Tvärtom: på så sätt skulle vi kunna fullt ut förverkliga det som står i SES:s stadgar, nämligen
att vi skall ”minst en gång årligen anordna exegetiska dagar”.
Om stämman för AfB skulle rösta emot upplösning av akademin kommer SES:s styrelse att
föra dialog med AfB:s styrelse om möjligheten att samordna arrangemang i tid och rum
(ungefär som i år, då SES har program måndag 8/10 och AfB tisdag 9/10, båda på THS).
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