
Stadgar för Tjust Släktforskarförening 

Antagna på föreningens årsmöte 2021 

och på föreningens årsmöte 2022 
 

§ 1. Föreningens namn 

Föreningens namn är Tjust Släktforskarförening. 

§ 2. Föreningens ändamål 

Föreningen är en ideell förening samt politiskt och religiöst obunden. Föreningen skall 

tillvarata medlemmarnas intressen för släktforskning genom att utöva upplysnings- och 

informationsverksamhet, anordna studieträffar, föredrag mm. Föreningen skall även vara 

kontaktorgan med andra genealogiska föreningar inom Sverige för att bistå föreningens 

medlemmar. 

§ 3. Föreningens säte 

Tjust Släktforskarförening har sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län. 

§ 4. Medlemskap 

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål, förbinder sig att följa 

föreningens stadgar och erlagt medlemsavgift.  

Till Hedersmedlem kan nomineras medlem som innehaft styrelseuppdrag under minst tio år, 

samt utfört ett förtjänstfullt arbete för föreningen. Framställan om Hedersmedlem görs till 

styrelsen, som behandlar ärendet och framlägger förslag till årsmötet för beslut. 

§ 5. Medlemsavgifter 

Årsavgiften beslutas av ordinarie årsmöte och gäller för nästkommande år. De som blir 

medlemmar sista kvartalet på året betalar medlemsavgift för resterande tid av innevarande 

år och för nästkommande år. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 

§ 6. Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, fyra övriga ledamöter jämte två ersättare. Ordföranden väljs 

på ett år, ledamöter och ersättare väljs på två år enligt turordningslista. Styrelsen utser inom 

sig vice ordförande, kassör och sekreterare vid konstituerande möte som skall äga rum 

senast vid påföljande styrelsemöte. Vid konstituerande möte utses också två firmatecknare 

att teckna firma var för sig.  

§ 7. Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska 



angelägenheter och föra räkenskap samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste 

räkenskapsåret. 

Styrelsen upprättar förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande 

verksamhetsåret. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så 

bestämmer. 

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst 

hälften av dem är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 

gäller den mening ordföranden biträder. 

§ 8. Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Räkenskaper, protokoll 

och årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet, eller när de 

så begär. 

 

§ 9. Revisorer 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Valbar är 

person som inte ingår i styrelsen. Revisorerna väljs på två år enligt turordningslista. Ersättare 

väljs på ett år. Revisorerna ska senast två veckor före årsmötet överlämna 

revisionsberättelse till styrelsen. 

§ 10. Firmatecknare 

Styrelsen beslutar vid konstituerande möte vem eller vilka som ska teckna föreningens firma. 

§ 11. Årsmöte 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, skall hålla årligen senast 

under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse och föredragningslista till årsmöte eller extra årsmöte skall vara tillgängligt för 

medlemmarna senast tio dagar före mötet. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas; 

1. Mötets öppnande, eventuell parentation 

2. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets 

protokoll 

5. Fastställande av dagordning 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 



8. Föredragning av revisionsberättelse 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

10. Fastställande av medlemsavgift för året näst efter innevarande räkenskapsår 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret 

12. Behandling av motioner och förslag som inkommit till årsmötet 

13. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna ärenden 

14. Val av ordförande för föreningen 

15. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter (ordinarie och ersättare) 

16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 

17. Val av två revisorer och en ersättare 

18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen 

19. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna 

20. Övriga ärenden 

21. Mötets avslutande 

Motioner och förslag till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 februari 

Val förrättas med slutna sedlar, om så yrkas, annars, liksom vid all omröstning i andra frågor, 

öppet. 

§ 12. Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller då minst 1/10 

av medlemmarna kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå 

det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. 

Vid extra årsmöte får endast ärenden behandlas som angivits i kallelsen. 

§ 13. Rösträtt 

Vid årsmöte har varje närvarande medlem, som erlagt medlemsavgift, en röst. 

§ 14. Beslut, omröstning och beslutsmässighet 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär 

detta. 

Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet 

genom lottning. 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken 

denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

§ 15. Uteslutning 

Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot föreningens stadgar, 

handlar på ett sådant sätt att hen skadar föreningen, motarbetar föreningens verksamhet, 

ändamål och intressen eller försummat att betala beslutade avgifter. 



 

 

§ 16. Stadgeändring 

Ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. Fråga om 

ändring av stadgarna måste bifallas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade på 

årsmötet för att anses ha vunnit bifall. 

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform och ändamål (§2), stadgeändring (§16) 

och föreningens upplösning (§17) kräver likalydande beslut av två på varandra följande 

årsmöten. 

§ 17. Föreningens upplösning 

För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 

tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade deltagarnas avgivna röster. 

Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Föreningens arkiv överlämnas till 

folkrörelsearkiv eller motsvarande. Föreningens övriga tillgångar går till att gagna 

släktforskning och hembygdsforskning inom Västerviks kommun. Hur detta ska ske beslutas 

på sista årsmötet. 

Beslut om föreningens upplösning expedieras till skattekontoret för avregistrering av 

föreningen. 

 

 

 

………………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Hans Wiberg    Per Karlsson 
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