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Föreningsstadgar för Släktforskarna i Norrköping 

§ 1. Namn 
 Föreningens namn är Släktforskarna i Norrköping, förkortat SiN och 

nedan kallad föreningen. Föreningen, som är ideell, har sitt säte i 
Norrköping. 

 Föreningen skall vara ansluten till Sveriges Släktforskarförbund som 
medlemsförening enl. § 3 och som medlemsförening betala fastställd 
avgift enl. § 19 samt utse ombud till riksstämman enl. § 9, allt enligt 
Stadgar för Sveriges Släktforskarförbund. 
 

§ 2. Ändamål 
 Föreningen har till ändamål att främja släktforskning. 

 
§ 3. Verksamhet 
Föreningens verksamhet utövas genom 

 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ 
 Styrelsen, som är föreningens verkställande organ och som även kan verka 

genom utskott 
 Att organisera regelbundna sammankomster i föreningens lokaler 
 Att utse medlemmar, som efter särskilt schema ansvarar för dessa 

sammankomster 
 Att uppmuntra till brett deltagande i föreningen 
 Att medverka till cirklar och kurser etc. för medlemmarna i släktforskning 

och tillhörande hjälpmedel, som datorkunskap, program etc. 
 Att underlätta för medlemmar att få utbildning till en rimlig kostnad 
 Att anordna föreningsmöten 2 ggr/år. 

 
§ 4. Medlemskap 

 Varje fysisk person med intresse för släktforskning äger rätt att inträda 
i föreningen. 

 Med fysisk person jämställs institution, släkt- och hembygdsförening. 
 Medlem skall betala av årsmötet beslutad årsavgift till föreningen senast 

under januari månad varje år. 
 Varje fullt betalande medlem har en röst på årsmötet. 
 Medlem som inte betalat årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 
 Medlem som bryter mot föreningens stadgar, handlar på ett sådant sätt 

att han/hon skadar föreningens verksamhet, ändamål och intresse kan 
uteslutas.  
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§ 5. Ordinarie årsmöte 
 Ordinarie årsmöte hålls årligen, senast under mars månad, och skall 

utlysas senast 6 veckor innan årsmötesdagen. 
 Motioner och förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 5 

veckor före årsmötet.  
 Kallelse, föredragningslista, motioner och årsrapport skall vara 

medlemmarna tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet. Kallelse till 
årsmöte görs per e-post, eller brev där medlem saknar e-postadress. 
Årsmötet aviseras också på föreningens hemsida. 

 Om så yrkas förrättas val med slutna valsedlar, annars öppet liksom vid all 
omröstning i andra frågor. Vid lika röstetal avgörs genom lottning. I andra 
frågor gäller den mening som ordföranden företräder. 

 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
3. Val av sekreterare för mötesförhandlingarna 
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
5. Fastställande av dagordning 
6. Fråga om mötet blivit i vederbörlig ordning utlyst 
7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Föredragande av revisorernas berättelse 
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av medlemsavgift 
11. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan och budget 
12. Behandling av motioner/förslag som inkommit till årsmötet 
13. Val av ordförande för föreningen för en tid av 1 år 
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter (ordinarie och suppleanter) 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter för en tid av 2 år, varvid halva 

antalet väljs vartannat år 
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för kommande 

verksamhetsperiod 
17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen 
18. Val av valberedning och sammankallande i denna 
19. Övriga ärenden 
20. Mötets avslutande 

 
§ 6. Extra årsmöte 

 Extra årsmöte hålls när styrelsen, revisorerna eller minst en femtedel 
(1/5) av medlemmarna kräver det. 

 Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden för beslut som angetts i 
kallelsen. 
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§ 7. Styrelsen och dess uppgifter 
Föreningens styrelse består av ordförande samt minst 6 ledamöter. Styrelsen 
utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer som 
behövs. Styrelsens uppgifter är  

 Att leda och utveckla föreningsarbete  
 Att upprätta budget  
 Att till årsmötet framlägga årsredovisning bestående av 

verksamhetsberättelse inkl. balans- och resultaträkning  
 Att bistå och övervaka de projekt som drivs av föreningen 
 Att föreslå årsavgift för påföljande år 
 Att bevaka föreningens och medlemmarnas intressen 
 Att handlägga medlemsfrågor 

 
§ 8. Styrelsesammanträden 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Minst hälften av ledamöterna, 
inkl. ordföranden eller vice ordföranden skall närvara vid beslutsfattande. 
Endast närvarande ledamöter har rösträtt.  
 
§ 9. Räkenskaper och revision 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
Räkenskaper, protokoll och årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast 
4 veckor före årsmötet. 
 
§ 10. Firmateckning 
Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 
 
§ 11. Stadgeändring 
Ändring av föreningens stadgar, eller tillägg till dessa, kräver minst två 
tredjedelar (2/3) av avgivna röster samt att likalydande beslut tas på två på 
varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. 

§ 12. Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen fordras beslut om detta på två på varandra 
följande ordinarie årsmöten med minst tre fjärdedelar (3/4) av avgivna röster. 

I händelse av föreningens upplösning skall dess registrerade samlingar, 
inventarier och befintliga medel överlämnas till hembygdsförening eller till 
föreningsarkivet. Om ny släktforskningsförening bildas senare skall dessa 
samlingar och ev. inventarier tillkomma den nya föreningen. 

Antagna enhälligt vid årsmöten 2013-03-07 och 2014-03-06. 


