
Landskronabygdens Släktforskares Stadgar

Antagna vid årsstämman 2017-02-28

§ 1. Föreningen som är en ideell förening har till ändamål att främja släkt-
forskning i Landskronabygden och att stå sina medlemmar till tjänst med
råd och anvisningar i släktforskningsfrågor.

§ 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.

§ 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.

§ 4. Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5. Föreningens verksamhet utövas genom:

• årsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ.

• styrelsen, som är föreningens verkställande organ.

• Minst 3 medlemsmöten årligen utöver årsmötet.

§ 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 in-
nevarande verksamhetsår före stämmans öppnande.

§ 7. Styrelsen bör bestå av en ordförande och minst fyra ledamöter och två
suppleanter.

§ 8. Kallelse och dagordning till årsstämma och extrastämma skall nnas till-
gängliga senast 10 dagar före stämman. På extrastämman får endast
uppgivna ärende behandlas.

§ 9. Vid årsstämma skall följande punkter förekomma.

1. Stämmans öppnande.

2. Fastställande av dagordning.

3. Val av ordförande för stämman.
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4. Val av sekreterare för stämman.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
7. Styrelsens årsberättelse.

i. Verksamhetsberättelse
ii. Ekonomisk berättelse

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

i. Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
ii. Budget för innevarande verksamhetsår.
iii. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår bestäms.
iv. 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. Funk-
tionärer 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.

§ 10. Motioner och förslag till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast
två veckor före stämman.

§ 11. Styrelsen skall i god tid före årsstämman till revisorerna överlämna räken-
skaper och verksamhetsberättelse för granskning.

§ 12. Föreningens ekonomiska åtaganden tecknas av ordföranden och kassören
var och en för sig.

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

§ 14. För upplösning av föreningen fodras beslut på två på varandra följande
årsstämmor med minst tre fjärdedelar av avgivna röster. I händelse av
föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till sammanslut-
ning med likartade intressen eller offentligt arkiv eller bibliotek genom
beslut med enkel majoritet vid den sista årsstämman.
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