
Förslag om ändring av Landskronabygdens Släktforskares Stadgar

Paragraf 2. Skånes Genealogiska Förbund har bytt namn till Skånes Släktforskarförbund. Därför 
behöver vi ändra i våra stadgar. Samtidigt passar vi på att rätta stavningen av Sveriges 
Släktforskarförbund. Enligt nuvarande stadgar kan styrelsen formellt när som helst lämna 
förbunden. Vi tycker detta är en fråga för alla medlemmar och därför ska bestämmas av stämman.
Idag står det i stadgarna:

§2. Föreningen kan vara ansluten till Skånes Genealogiska Förbund och Sveriges 
Släktforskareförbund.

Styrelsens förslag:

§2. Föreningen kan vara ansluten till Skånes Släktforskarförbund och Sveriges 
Släktforskarförbund. In- eller utträde ur endera förbund kräver beslut av årsstämman 
med minst två tredjedelar av avgivna röster.

Paragraf 3. Vi vill göra det klart att för att räknas som medlem måste man ha betalt avgiften.
Idag står det i stadgarna:

§3. Varje fysisk person med intresse för föreningens verksamhet får vara medlem i föreningen. 
Hedersledamöter kan utses av årsstämman.

Styrelsens förslag:
§3. Varje fysisk person med intresse för föreningens verksamhet får vara medlem i föreningen. 

Medlem är den som betalt innevarande års medlemsavgift. Hedersledamöter kan utses av 
årsstämman.

Paragraf 5. begränsar idag verksamheten till tre medlemsmöten om man läser det formellt.
Idag står det i stadgarna:

§5. Föreningens verksamhet utövas genom:
* 3 medlemsmöte årligen utöver årsmötet.

Styrelsens förslag:
§5. Föreningens verksamhet utövas genom:

* Minst 3 medlemsmöten årligen utöver årsmötet.

Paragraf 6. Vi vill förtydliga vem som har rösträtt på årsmötet.
Idag står det i stadgarna:

§6. Årsstämma hålls senast den 31 mars. Extrastämma hålls när styrelsen eller revisorerna kallar 
eller då minst en tredjedel av medlemmarna så kräver.

Styrelsens förslag:
§6. Årsstämma hålls senast den 31 mars. Extrastämma hålls när styrelsen eller revisorerna kallar 

eller då minst en tredjedel av medlemmarna så kräver. Rösträtt på stämman har de som 
betalt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår före stämmans öppnande.

Paragraf 9 i stadgarna beskriver hur dagordningen på årsstämman ska utformas. Vi förslår en 
omorganisation av punkterna och tillägga av punkt för verksamhetsplan och budget.
Idag står det i stadgarna:

§9. Vid årsstämma skall följande punkter förekomma.
1. Stämmans öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.



7. Styrelsens årsberättelse
8. Revisorernas berättelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Motioner.
11. Förslag från styrelsen.
12. Arvode till styrelsen.
13. Val av styrelse. Ordföranden och kassör väljs växelvis av stämman för en tid av två (2) år. 

Övriga ledamöter väljs för två (2) år. Funktionärer utses av styrelsen. Val av suppleanter för 
ett (1) år.

14. Val av revisorer. Mandattid två år. Val av sammankallande. Varje år väljs normalt en 
ordinarie och en suppleant.

15. Val av valberedning om tre (3) personer på en tid av ett (1) år. Val av sammankallande.
16. Val av ombud till förbund där föreningen är medlem.
17. Årsavgiften bestäms vilken skall vara inbetald senast den 1 .
18. Övriga ärenden.
19. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag:

§9. Vid årsstämma skall följande punkter förekomma.
1. Stämmans öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
7. Styrelsens årsberättelse

a. Verksamhetsberättelse
b. Ekonomisk berättelse

8. Revisorernas berättelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Förslag från styrelsen.

a. Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
b. Budget för innevarande verksamhetsår
c. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår bestäms.
d. Övriga förslag

11. Arvode till styrelsen
12. Motioner.
13. Val av styrelse. Ordföranden och kassör väljs växelvis av stämman för en tid av två (2) år. 

Övriga ledamöter väljs för två (2) år. Funktionärer utses av styrelsen. Val av suppleanter för 
ett (1) år.

14. Val av revisorer. Mandattid två år. Val av sammankallande. Varje år väljs normalt en 
ordinarie och en suppleant.

15. Val av valberedning om tre (3) personer på en tid av ett (1) år. Val av sammankallande.
16. Val av ombud till förbund där föreningen är medlem.
17. Övriga ärenden.
18. Årsstämmans avslutande.

Ändringar och tillägg till dessa stadgar beslutas av årsstämman. För
beslut fodras minst två tredjedelar av avgivna röster.
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