
Bilaga till tidningen Släktdata nr 1 / 2008

På föreningens vårmöte, tillika årsmöte,  skall beslutas om nya stadgar. För att medlemmarna på enklast 
möjliga sätt skall kunna ta del av dessa och eventuellt yttra sig, publiceras här därför förslaget till de nya 
stadgarna, som för övrigt antogs stadgeenligt en första gång på höstmötet.

Stadgar för Föreningen SLÄKTDATA

§ 1 Mål och verksamhet

Slaktdata ar en ideell förening för alla som med hjälp av dator vill underlätta släktforskning. Den är ett komplement till andra 
siäktforskningsföreningar. Vid medlemsmöten och i en medlemstidning skall information ges om datorprogram som hjälp vid 
släktforskning och registerframställning. Föreningen skall verka för att databaser till hjälp för släktforskning skapas och blir lätt 
tillgängliga för alla släktforskare, samt att kontakter och samarbete mellan släktforskare underlättas.

§ 2 Medlemskap

Medlem är varje för föreningens mål och verksamhet intresserad person som erlagt beslutad årsavgift. Årsavgiften gäller för ka-
lenderår och skall betalas före 1 mars. Den som inträder i föreningen efter 30 september är befriad från årsavgift för inträdesåret.

§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår. 

§ 4 Styrelse

Styrelsen väljes vid årsmötet och skall bestå av ordförande, fyra övriga ledamöter och två suppleanter. Mandattiden är ett år för 
ordföranden och två år för övriga ledamöter. Av dessa väljs två växelvis vid varje årsmöte. Mandattiden för styrelsesuppleant är ett 
år.

Styrelsen utser vid första sammanträdet inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, samt inom eller utom sig de övriga 
funktionärer som styrelsen finner lämpligt.

Om ordföranden avgår under mandatperioden träder vice ordföranden i dennes ställe och suppleant, i den ordning de valts, trä-
der i den senares ställe. Om annan ledamot avgår under sin mandatperiod inträder i dennes ställe suppleant, i den ordning de valts, 
fram till dess mandatperioden börjar för av närmaste årsmöte vald ny ledamot.

§ 5 Styrelsesammanträde

Styrelsesammanträde sker på kallelse av ordföranden, antingen på dennes initiativ eller på begäran av minst två styrelseledamö-
ter. Kallelse skall ske senast 8 dagar före sammanträde.

Vid förhinder för ledamot inträder i dennes ställe suppleant i den ordning de valts. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamö-
ter är närvarande. Beslut fattas genom öppen votering. Vid lika röstetal skall det förslag som stödes av ordföranden gälla. Proto-
koll skall föras vid styrelsesammanträde.

§ 6 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem styrelsen därtill utser. 

§ 7 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall vid årsmötet utses två revisorer och en suppleant för 

dem. Mandattiden är ett är.

Revisorerna skall före den 1 mars till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse för före-gående verksamhetsår.

§ 8 Valberedning

En valberedning om tre personer väljes på årsmötet. En av personerna är sammankallande.



§ 9 Föreningsmöten

Föreningen skall årligen hålla två ordinarie medlemsmöten, ett årsmöte i mars och ett möte i oktober eller november.

Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då revisorerna eller minst 10% av medlemmarna 
skriftligen begär detta för behandling av viss fråga.

Tid och plats för medlemsmöte bestämmes av styrelsen under iakttagande av att kallelse -som skall ske antingen genom med-
lemstidningen, per brev eller per e-mail - skall vara medlemmarna tillhanda senast 21 dagar före ordinarie möte och senast 15 
dagar före extra möte. Vid årsmöte skall föredragningslista, styrelsens förslag och i föreskriven tid inlämnade motioner samt 
verksamhetsberättelse finnas tillgängliga i skriven form i möteslokalen före mötets öppnande.

§ 10 Motioner

Motion (förslag) inlämnas till styrelsen senast 15 februari.

§11 Rösträtt

Vid föreningsmöte tillkommer rösträtt närvarande medlem som är fysisk person, men icke institution, bolag eller annan juridisk 
person.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Beslut fattas med acklamation eller - om 
någon begär det - genom votering. Sluten votering kan endast begäras vid val. Vid lika röstetal skall, utom då det gäller val. det 
förslag som stödes av ordföranden gälla. Vid val skall däremot lotten avgöra.

§ 12 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Frågan om mötet kallats på stadgeenligt sätt.
2. Fastställande av föredragningslista.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet.
5. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. Förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Frågan om ansvarsfrihet för den avgångna styrelsen.
8. Val av ordförande och Övriga ledamöter av styrelsen, samt två suppleanter.
9. Val av två revisorer och en suppleant.
10. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
11. Val av valberedning.
12. Förslag som väckts inom styrelsen eller av medlem skriftligen anmälts till styrelsen inom stipulerad tid.
13. Övriga ärenden.

Ärenden som inte upptages i kallelsen kan tas upp till behandling vid mötet, men de kan icke då avgöras.

§ 13 Extra föreningsmöte

Vid extra föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Frågan om mötet kallats på stadgeenligt sätt.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
4. Ärenden för vilkas behandling mötet kallats.
Endast de ovan föreskrivna ärenden får behandlas vid mötet. 

§ 14 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom likalydande beslut vid två föreningsmöten med mer än 30 dagars mellanrum. Av 
dessa skall minst ett vara ett års- eller höstmöte.

§ 15 Upplösning

Beslut om upplösning, som fattas på samma sätt som stadgeändring, skall innehålla föreskrift om användning av föreningens 
tillgångar.


