STADGAR

Släktföreningen Tingdal
§ 1 Ändamål
Släktföreningen Tingdal har till ändamål:
o
o
o

att verka för sammanhållningen inom släkten, främst genom att ordna
släktsammankomster
att tillvarata gemensamma släktintressen
att vidareutveckla och vidmakthålla släktregister samt utföra forskning i släktens
historia

§ 2 Medlemskap
Var och en som är född inom släkten, samt dennes make, maka eller sambo kan vara
medlem i föreningen. Även efter ättlings bortgång får make, maka eller sambo kvarstå i
föreningen.
Aktiv medlem är den som verkar för ändamålen i 1 § samt till släktföreningen betalar
årsavgift med det belopp som bestäms på släktmötet. Det står dock var och en fritt att
bidra med större belopp. Årsavgiften och medlemskapet avser hela familjen och ger en
röst vid släktmöte. Eventuella rabatter och subventioner på släktmöten kan endast aktiva
medlemmar få.
Passiva medlemmar är övriga personer som tillhör släkten.
Aktiv medlem som inte betalar årsavgift överförs till passiv medlem, om inte styrelsen
finner anledning till annat på grund av särskilda omständigheter.
Årsavgiften ska betalas inom första kvartalet löpande kalenderår.
§ 3 Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande, vice
ordförande, tre ledamöter och minst två suppleanter. Samtliga är valda på allmänt
släktmöte för en tid av tre år.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör samt släktmötesadministratör
Verksamhetsår är lika med kalenderår.
Styrelsen får inget arvode, däremot utbetalas ersättning för nödvändiga utgifter.
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Styrelsen svarar för förandet av släktregister samt förvaltning av föreningens medel, dess
arkiv och övrig egendom.
Styrelsen kan utse en särskild arkivarie, denne ska vara aktiv medlem i föreningen.
Arkivarien ska föra släktregistret samt vårda släktföreningens arkiv.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst tre styrelsemedlemmar är närvarande och dessa är
ense.
Vid omröstning är ordförandens röst utslagsgivande då röstetalet är lika.
§4
Till medlemmar i styrelsen är endast aktiva medlemmar i föreningen valbara.
§5
Styrelsen bör sammanträda minst en gång om året och de år då släktmöte hålles, i
samband med detta.
§6
Ordföranden representerar föreningen utåt. Ordföranden ska vid behov sammankalla
styrelsen.
§7
Sekreteraren för styrelsens protokoll, upprättar och kontrasignerar utgående skrivelser
samt för och kompletterar släktregistret. Om särskild arkivarie inte är utsedd, ska
sekreteraren vårda och förvara föreningens arkiv.
§8
Kassören bokför enligt bokföringsmässiga grunder, uppbär årsavgifterna, ansvarar för
budget, verkställer av styrelsen beslutade utbetalningar, föredrar inför styrelsen ärenden
rörande placering av släktföreningens medel samt har hand om föreningens bankböcker
och nycklar till eventuellt kassafack.
Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Före den 15 mars ska bokföringsmässiga
räkenskapsrapporter avlämnas till ordföranden.
§ 9 Släktmöten
Släktmötet sammanträder vart tredje år på tid som mötet bestämmer, plats bestäms av
styrelsen.
Kallelse till släktmötet ska utsändas minst tre månader i förväg.
Stadgar för Släktföreningen Tingdal
Sidan 2

Vid släktmötet får aktiv föreningsmedlem delta med en röst. Om den aktiva medlemmen
är en familj får denna avgöra vem som deltar med rösträtt.
Frånvarande röstberättigad medlem får genom fullmakt överlåta sin rösträtt på annan
aktiv medlem, dock får ingen utöva rösträtt med mer än sammanlagt tre röster.
Beträffande röstning i fråga rörande föreningens upplösande se § 12.
Även passiv medlem får närvara vid släktmötet och delta i diskussioner och
överläggningar, men inte i val eller omröstning.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor än val gäller vid lika röstetal att
ordförandens röst avgör.
Motioner till släktmöte ska skickas skriftligen till ordföranden senast fyra veckor innan
släktmötet. Styrelsen ska lämna sitt yttrande över inlämnad motion.
Under övriga frågor får inga bindande beslut som innebär större utgifter fattas.
Vid släktmöte ska följande ärenden förekomma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

val av ordförande och protokollförare vid mötet
fråga om mötet blivit behörigen utlyst
godkännande av föredragningslista
val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
föredragning av styrelseberättelsen för släktmötesperioden
föredragning av kassörens räkenskaper för släktmötesperioden
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
fastställande av årsavgiftens storlek och av budgeten för släktmötesperioden
eventuella motioner
val av:
- ordförande
- vice ordförande
- tre ledamöter
- samt minst två suppleanter
k) övriga frågor
§ 10 Extra släktmöte
Extra släktmöte sammankallas då styrelsen anser det nödvändigt eller minst en femtedel
av föreningens aktiva medlemmar begär det skriftligt. Kallelse till extra släktmöte skickas
skriftligen till varje medlem senast fyra veckor före mötet.
§ 11 Minimiantal medlemmar
Om antalet aktiva medlemmar i föreningen understiger 15 ska styrelsen på kommande
släktmöte ta upp frågan om föreningens upplösande till behandling.
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§ 12 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras, att beslut fattas på släktmöte med minst två
tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.
När förslag till ändring av stadgar kommer att behandlas på släktmöte ska det framgå av
kallelsen till detta möte.
För att föreningen ska upplösas krävs samstämmigt beslut på två på varandra följande
släktmöten. Besluten ska vara fattade med minst två tredjedels majoritet av de avgivna
rösterna. Släktmötena - varav bara ett får vara extra släktmöte - ska ha hållits med minst
ett års mellanrum.
När förslag om föreningens upplösande kommer att behandlas på släktmöte ska det
framgå av kallelsen till detta möte.
Kan aktiv medlem inte närvara vid släktmöte som ska behandla förslag om upplösande
av föreningen - kan denne om fullmakt enligt § 9 inte lämnats - skriftligen avge sin röst till
föreningens eller mötets ordförande.
§ 13 Föreningens upplösande
Efter det första släktmötets beslut rörande föreningens upplösande ska styrelsen
samråda och besluta om den framtida förvaringen av föreningens protokoll och övriga
handlingar. Vid föreningens upplösande tillfaller dess eventuella tillgångar det ändamål,
som släktmötet med 3/4 majoritet beslutar om.

Släktmötet 30 september år 2000 på Nääs Slott.
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