
STADGARSTADGARSTADGARSTADGAR    

Reviderade och fastställda vid föreningens årsmöte  på 

Dagcentralen  Kärnan  i Sjöbo den 11 februari 2017 

§1. 
Föreningens namn är Ystadbygdens Släkt– och Bygdeforskarförening nedan kallad föreningen. 

                                                                                  §2. 

Föreningen som är en fristående ideel förening har  ll ändamål a! främja Släkt– och Bygde-

forskning inom Färs, Herrestads, Ljunits och södra delen av Torna härader. Särskilt intresse 

skall ägnas de nybörjare och ungdomar som önskar ägna sig åt Släkt– och Bygdeforskning. 

En precisering av socknarna som ingår från de olika häraderna finns på framsidan. 

      §3. 

Föreningen skall vara ansluten  ll  Skånes Släk.orskarförbund (SkSF), som i sin tur är anslutet 

 ll Sveriges Släk.orskarförbund. 

      §4. 

I föreningen kan endast fysiska personer vara medlemmar. 

      §5. 

Till hedersledamot i föreningen kan årsmötet utse person som på e! utomordentligt sä!  

främjat föreningens intresse. 

Hedersmedlem är befriad från årsavgi4. 

      §6. 

Föreningens verksamhet utövas genom  

* årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ. 

* stryelsen som är föreningens verkställande organ och som skall bestå av minst fem ordinarie      

ledamöteroch två suppleanter. 

Styrelsen utser inom sig erfoderliga funk onärer. 

      §7. 

Ordinarie årsmöte hålles årligen under februari månad. 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna påkallar de!a. 

Extra årsmöte skall även hållas när minst en femtedel av medlemmarna så kräver. 

§8 

Kallelse och föredragningslista  ll årsmöte utsänds av styrelsen senast två veckor före mötet. 

 

 

 



§ 9. 

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma. 

1. Mötets öppnande. 

2. Vala av ordförande a! leda dagens förhandlingar. 

3. Val av sekreterare för dagens förhandlingar. 

4. Val av justeringsmän,  llika rösträknare, a! justera dagens protokoll. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst. 

7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberä!else. 

8. Föredragande av revisorernas berä!else. 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Fastställande av verksamhetsplan. 

11. Fastställande av budget och årsavgi4. 

12. Behandling av förslag som inkommit  ll årsmötet. 

13. Val av styrelseordförande för verksamhetsåret. 

14. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter inom styrelsen., varvid e4ersträvas 

a! häl4en av styrelseledamöter och suppleanter väljs för en manda@d av två år. 

16. Val av två revisorer, varav en sammankallande, och två revisorssuppleanter för en 

 d av e! år. 

17. Val av ombud  ll Skånes Släk.orskarförbunds förbundsstämma. 

18. Val av valberedning. 

19. Övriga ärenden. 

20. Förhandlingarnas avslutande. 

§ 10. 

Mo oner och förslag  ll årsmötet skall vara styrelsen  llhanda senast en vecka före årsmö-

tet 

     §11. 

Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden som avgivits i kallelsen. 

     § 12. 

Styrelsen skall i god  d före årsmötet  ll revisorerna överlämna räkenskaper och            

årsberä!else för granskning. 

     § 13. 

Föreningens räkenskaps– och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 

     § 14. 

Årlig medlemsavgi4 är föreningens medlemsavgi4 och  ll denna lagd de avgi4er som  

bestäms 

av Riksstämman och Skånes Genealogiska Förbund. 

Medlemsavgi4 skall erläggas senast den 31 maj. 

     § 15. 

Ändring eller  llägg  ll dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte jämte e! före 

eller 

e4er årsmötet beslut på ändring eller  llägg i föreningsmöte. För beslut därom fordras 

minst två tredjedelar av avgivna röster. 

     § 17. 

För upplösning av föreningen fordras beslut därom på två varandra följande årsmöten, 

med 

minst tre Färdedelar av avgivna röster. I händelse av föreningens upplösning skall dess 

 llgångar 

överlämnas  ll sammanslutning med likartade intressen eller offentligt arkiv eller 

bibliotek (genom beslut med enkel majoritet vid det andra av de två årsmötena ). 

_________________________________________________________________________ 

Förteckning över dom i häraderna ingående socknarna, se       

stadgarnas första sida. 


