STADGAR
för
Östgöta Genealogiska Förening.
Stiftade 1950-02-01
Namnändrade 1978-03-03

Reviderade och antagna 2005-02-10, 2011-02-26
Föreningens namn och ändamål
§1

Föreningens namn är Östgöta Genealogiska Förening, förkortat ÖGF (här nedan
kallad Föreningen). Det är en regional förening med säte i Linköping/Norrköping och
ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

§2

Föreningen är en ideell förening med ändamål att främja släktforskning och höja
intresset härför samt stå till tjänst med råd och anvisningar i släktforskningsfrågor för
medlemmarna.

§3

Föreningen verkar genom att anordna föredrag, utställningar, studiebesök och andra
arrangemang i länet samt genom utgivning av medlemstidning och hemsida på
Internet.
Föreningen skall också upprätthålla kontakter och samverka med andra
släktforskarföreningar samt bevaka medlemmarnas intressen gentemot arkiv och
myndigheter.

Medlemskap
§4

Varje fysisk person med intresse för släktforskning äger rätt att inträda i Föreningen
mot erläggande av fastställd årsavgift. Medlemmarna utgöres av:
a)

årsbetalande medlemmar och

b)

hedersmedlemmar.

Om medlem agerar i Föreningens namn på ett otillbörligt sätt och skadar Föreningens
anseende äger styrelsen rätt att utesluta densamme. Medlem som riskerar uteslutning
skall meddelas skriftligt om anledning och får yttra sig till styrelsen före
verkställande.
Beslut om uteslutning sker med enkel majoritet enligt § 20.
Till hedersmedlem kan årsmöte på förslag från Föreningens styrelse utse person som
på förtjänstfullt sätt gjort insatser till gagn för släktforskningen eller under längre tid
verkat i Föreningens syften.

1(4)

Medlemsavgift
§5

Medlemsavgift, som fastställes av årsmötet, erlägges årligen före det datum som
styrelsen bestämmer.
Nedsatt medlemsavgift erlägges av familjemedlem och av medlem, som under
kalenderåret fyller högst 25 år.
Om medlem, trots påminnelse, ej erlagt årsavgift stryks denne ur medlemsregistret.
Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

Verksamhets- och räkenskapsår
§6

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

Årsmöten
§7

Föreningen skall årligen hålla ett ordinarie årsmöte före mars månads utgång.

§8

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna så anser befogat, eller om
minst 1/5 av Föreningens medlemmar skriftligt därom begärt och angivet anledning.

§9

Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 3 veckor före angiven mötesdag
och sker genom meddelande i medlemstidning och hemsida på Internet.
Vid extra årsmöte utgår kallelse på samma sätt som för ordinarie årsmöte.

§ 10

Motioner och förslag till årsmöten skall vara styrelsen skriftligen till handa senast
den 31 januari.

§ 11

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två medlemmar, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen av Sollbes fond
Revisorernas berättelse för ÖGF verksamhet och Sollbes fond.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag från styrelsen till årsmötet
Behandling av inkomna motioner till årsmötet
Verksamhetsplan och budget för nytt verksamhetsår samt fastställande av budget
Förslag till årsavgifter för nästkommande verksamhetsår samt fastställande.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av ordförande för föreningen vartannat år.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i tur att avgå enligt § 13.
Val av revisor och revisorsuppleant i tur att avgå samt sammankallande revisor enligt §22.
Eventuella fyllnadsval
Val av valnämnd och sammankallande ledamot enligt § 24
Övriga ärenden. (kan ej komma till beslut)
Mötets avslutande
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§ 12

Vid extra årsmöte skall förekomma ärenden enligt § 11 punkt 1 – 6 samt de i
kallelsen angivna ärenden om vilka beslut skall fattas.

Föreningens styrelse
§ 13

Styrelsen skall bestå, utöver ordföranden, av minst åtta ordinarie ledamöter och minst
tre suppleanter, samtliga valda för en tid av två arbetsår. Hälften av ledamöternas och
suppleanternas platser skall stå till förfogande varje årsmöte.
Avgår styrelseledamot eller suppleant under pågående mandatperiod, väljs
efterträdare endast till mandatperiodens slut. Fyllnadsval av styrelse och suppleant
skall ske på årsmöte.
Styrelsen utser för löpande verksamhetsår inom sig vice ordförande, sekreterare,
kassör samt övriga erforderliga funktionärer.
Styrelsen kan till sig adjungera personer med yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande årsmöte

§ 14

Styrelsen sammanträder enligt den planering som Föreningens aktiviteter under året
kräver. Kallelse med dagordning till styrelsemöte utsändes minst fjorton dagar före
dag för sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om
styrelsens beslutsmässighet i övrigt framgår av § 20.
Till styrelsesammanträde skall styrelsesuppleanter och revisorer kallas.

§ 15

Styrelsen åligger att:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Utlysa årsmöte och extra årsmöte.
Bereda de ärenden, som skall behandlas på årsmöte och extra årsmöte.
Förvalta Föreningens tillgångar samt föra fullständiga räkenskaper över
Föreningens ekonomi.
Avge verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste förvaltningsåret.
Utarbeta verksamhetsplan och budget för aktuellt verksamhetsår.
Utse redaktör för Föreningens medlemstidning.
Utse redaktör för Föreningens hemsida på Internet.
Utse redaktionskommitté för föreningens medlemstidning och hemsida på Internet
I övrigt som verkställande instans handha Föreningens angelägenheter
och besluta i frågor som ej kräver beslut av årsmöte.

§ 16

Ordföranden åligger att leda styrelsens sammanträden. Vid förfall ledes styrelsemötet
av vice ordföranden eller av annan ledamot.

§ 17

Sekreteraren åligger att föra protokoll vid styrelsens sammanträden och att i
förekommande fall medverka vid utformningen av Föreningens skrivelser.

§ 18

Kassören åligger att ansvara för Föreningens räkenskaper med årsredovisning samt
tillse att tillgångarna förvaltas på bank enligt styrelsens beslut.

§ 19

Styrelsen äger befullmäktiga styrelseledamot eller annan föreningsmedlem att
handlägga särskilda ärenden. Revisorer och revisorsuppleanter får ej inneha fasta
uppdrag avseende förvaltning och egendom.
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Beslut och omröstning
§ 20

Vid årsmöte och extra årsmöte samt vid styrelsens sammanträden fattas beslut med
enkel majoritet utom vid stadgeändring och Föreningens upplösning, för vilka
särskilda bestämmelser gäller (§ 25 resp. § 26-27)
Omröstning sker öppet. Val skall dock förrättas med slutna sedlar då så begärs.
Endast personligen närvarande medlemmar har rösträtt. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst. Suppleant har rösträtt endast om ordinarie ledamot är
frånvarande. Revisorer har närvaro- och yttranderätt men ej beslutanderätt.

Firmateckning och attesträtt
§ 21

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller i dennes frånvaro av vice
ordföranden. Båda har attesträtt.
Kassören, eller i dennes frånvaro ordföranden eller vice ordföranden, äger rätt att
göra insättningar och uttagningar på bank- och plusgiro.

Revision
§ 22

För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper skall finnas två
revisorer, som väljs för en tid av två år, av vilka en skall utses som sammankallande,
samt revisorsuppleanter. En av varje skall stå till förfogande vid varje årsmöte.

§ 23

Senast fyra veckor efter räkenskapsårets slut skall verksamhetsberättelse, protokoll,
inventarieförteckning, balans- och resultaträkning vara revisorerna tillhanda för
granskning. Revisorerna skall dessutom beredas tillfälle att fortlöpande granska
styrelsens förvaltning.
Revision skall vara verkställd och revisionsberättelse avgiven i god tid före årsmötet.

Valberedning
§ 24

Val i Föreningen förberedes av en valnämnd. Denna skall bestå av minst tre ledamöter och
väljes på ett år. En skall utses till sammankallande. Valnämnden skall samråda med styrelsen.

Ändring av stadgar
§ 25

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas på två på
varandra följande årsmöten med minst fjorton dagars mellanrum, varav det ena skall
vara ordinarie.
För sådana beslut fordras minst två tredjedels majoritet.

Föreningens upplösning
§ 26

För upplösning av Föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på varandra
följande årsmöten med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 27

I händelse av Föreningens upplösning skall dess tillgångar, inventarier, samlingar mm
överlämnas till sammanslutning med likartade intressen eller till offentligt arkiv eller
bibliotek.
Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista årsmötets beslut.
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