STADGAR FÖR TRANÅS/YDRE SLÄKTFORSKARFÖRENING
Stadgar gällande från och med föreningens årsmöte den 26 februari 2005
vid vilket andra beslutet om ändringar togs.

1§

Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Tranås/Ydre Släktforskarförening. Dess säte är Tranås.

2§

Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att främja släktforskning i Tranås- och Ydrebygden.

3§

Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut. Vid underlåtenhet kan
medlem bli varnad och utesluten. Kommunikation skall föregå sådant beslut, som
kräver en enig styrelse. Utesluten medlem kan ansöka om förnyat medlemskap tidigast
ett år efter uteslutning.

4§

Avgifter
Medlem ska betala de avgifter det ordinarie årsmötet beslutar. Har avgift ej inkommit
efter två påminnelser avförs medlemmen.

5§

Årsmöte
Årsmötet, ordinarie eller extra, är föreningens högsta beslutande organ. Det hålls varje
år på tid och plats som styrelsen beslutar om. Extra årsmöte kan påkallas för särskilt
angivet ändamål av minst 1/3 av antalet medlemmar i föreningen. Vid extra årsmöte
får endast ärenden, som angivits i kallelsen eller som står i omedelbart samband med
dessa, avgöras. Brådskande ärenden kan tas upp till behandling om alla närvarande är
eniga om det.

6§

Kallelse till årsmöte
Föreningens årsmöte skall äga rum före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet
skall ske per post eller mail minst 14 dagar före, varvid styrelsen sänder kallelse,
föredragningslista samt verksamhetsberättelse till varje föreningsmedlem, som
uppgivit sin adress. Om extra årsmöte sker på grund av att 1/3 av medlemmarna så
begärt, varvid angivande av ändamål skall ske, skall mötet hållas inom 4 veckor efter
det att sådan begäran inkommit till styrelsen.

7§

Årsmötets arbetsordning
Årsmötet leds av ordförande som utses av närvarande medlemmar på mötet.
Följande ärenden skall förekomma:
1. Godkännande av dagordning.
2. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

8§

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte tjänstgörande ordförande
justera protokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens ekonomiska årsredovisning.
Revisionsberättelse.
Styrelsens ansvarsfrihet för föreningen.
Fastställande av avgifter för medlemmar.
Behandling av inkomna ärenden
Övriga ärenden.
Val av föreningens ordförande på ett år.
Val av hälften av ordinarie ledamöter i styrelsen för två år.
Val av högst tre suppleanter i styrelsen för ett år.
Val av två revisorer samt en revisorsuppleant för ett år.
Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år.

Rösträtt vid årsmöte
Vid årsmötet har varje medlem, som betalat debiterade avgifter, rösträtt. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisor. Som
årsmötets beslut gäller den mening som vunnit flertal. Vid lika röstetal gäller den
mening tjänstgörande ordförande företräder. Vid sluten omröstning gäller dock lotten
vid lika röstetal.

9§

Protokoll vid årsmöte
Vid årsmöte skall protokoll föras. Det skall återge yrkanden och beslut. Det skall
justeras senast en månad efter årsmöte och distribueras till styrelsemedlemmar samt
finnas i klubblokal.

10 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordföranden och minst fyra ledamöter eller det antal årsmötet
bestämmer samt högst tre suppleanter. Styrelsen utser sekreterare och kassör samt vice
ordförande och vice sekreterare.

11 § Styrelsens åligganden
Styrelsen skall följa föreningens stadgar samt bereda ärenden inför och genomföra
årsmötets beslut. Aktuell förteckning över föreningens medlemmar skall finnas.

12 § Styrelsens sammanträden
Styrelsen kallas till sammanträde på uppdrag av ordföranden eller, vid förfall för
denne, vice ordförande eller då minst 3 ledamöter så påfordrar. Under ett kalenderår
ska hållas minst fyra sammanträden. Styrelsen är beslutför då minst fyra av antalet
ledamöter/suppleanter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som
vunnit flertal. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Vid
styrelsens sammanträden skall föras protokoll som distribueras till styrelsens medlemmar samt finnas i klubblokal. Närvarande ledamöter anses biträda besluten såvida
man inte låtit anteckna avvikande mening.

13 § Redovisning
Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår. Årligen före januari månads utgång
skall styrelsen till revisorerna för granskning ha lämnat protokoll, räkenskaper och
verksamhetsberättelse för föregående år. Revisorerna skall inom ytterligare två veckor
ha granskat årsredovisningen samt lämnat berättelse därom.

14 § Stadgeändring eller upplösning
Förslag om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen skall beslutas av
två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav det ena
skall vara ordinarie. Besluten kräver 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade. I
händelse av föreningens upplösning skall dess genealogiska samlingar samt
föreningens handlingar överlämnas till någon sammanslutning med likartade intressen
eller något offentligt bibliotek eller arkiv och föreningens eventuella kapital överföras
till Tranås och Ydres hembygdsföreningar. Sista årsmötet fattar beslut härom.

