STADGAR FÖR NAMNVÅRDSGRUPPEN

1. Namnvårdsgruppen (nedan kallad ”gruppen”) ska fungera som ett rådgivande organ när
det gäller frågor som rör svensk namnvård i allmänhet och geografiska namn i synnerhet.
Gruppen ska verka för enhetlighet i namnbruk samt ge råd och rekommendationer såväl i
principiella frågor som i enskilda namnfrågor. Gruppen ska vara remissinstans i
namnfrågor, bl.a. frågor som rör Utrikes namnbok.
2. Gruppen ska bestå av ett begränsat antal medlemmar med fast medlemskap. Gruppen
ska normalt träffas 3-4 gånger om året. Till gruppen ska knytas en vidare krets med
intresse av och kunskaper i namnfrågor. Den vidare kretsen ska främst konsulteras och
informeras per e-post.
3. Gruppen ska bestå av representanter för de mest relevanta organen eller aktörerna i
svenska namnfrågor, såsom Lantmäteriet, Utrikesdepartementet, Institutet för språk och
folkminnen (Namnarkivet i Uppsala och Språkrådet), Mediespråksgruppen, Sveriges
Radio, SIS, Nationalencyklopedin, EU-kontoret i Stockholm, EU-institutionernas svenska
avdelningar, Institutet för de inhemska språken (Finland) samt universiteten. Varje organ
eller motsvarande ska ha minst en representant. En och samma person kan dock
representera mer än ett organ.
4. Gruppen kan vid varje nytt möte besluta att välja in nya representanter att ingå i
gruppen, om den anser det befogat. Gruppen kan även bjuda in relevanta experter och
föreläsare att medverka vid möten. Medlemskapet i gruppen är inte personligt utan
kopplat till det organ eller motsvarande som medlemmen representerar. Den som inte
kan eller vill fortsätta i gruppen bör föreslå en ersättare.
5. Ordförandeskapet, som omfattar 2 år, ska innehas av en av de deltagande
organisationerna och beslutas gemensamt av representanterna. Sekreterare utses för
samma tidsperiod av representanterna. Omval är möjligt. Kallelser, dagordningar och
mötesprotokoll ska skickas ut av sekreteraren. Ordföranden och sekreteraren ska vid
varje möte vara mötesordförande respektive mötessekreterare, om inte annat beslutas.
Vid varje möte ska bestämmas tid och plats för nästkommande möte.
6. Gruppen ska publicera information, råd och rekommendationer på webben. En särskild
avdelning för gruppen ska finnas på Institutet för språk och folkminnens webbplats. En av
representanterna från institutet ska av gruppen utses som webbansvarig.
7. Stadgarna kan revideras av gruppen om gruppen anser det nödvändigt.

Stadgarna fastställdes vid Namnvårdsgruppens möte den 1 oktober 2013. Stadgarna reviderades
vid Namnvårdsgruppens möten den 21 oktober 2016, den 28 augusti och den 12 december 2019.

