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1 NAMN
Föreningens namn är NYKÖPING-OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING.

§2 SÄTE
Föreningen har sitt säte i Nyköping.

§3 ÄNDAMÅL
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening är en ideell förening. Föreningens 
ändamål är att stimulera och utveckla intresset för släktforskning.

För att förverkliga denna målsättning anordnar föreningen medlemsträffar, föredrag 
och utställningar, söker samarbete med andra intressegrupper med besläktad 
verksamhetsinriktning, anordnar studiebesök och utflykter i egen regi eller i 
samarbete med andra föreningar, utger medlemstidning samt i förekommande fall 
material i bokform.

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderåret.

§4 MEDLEMSKAP
Ansökan om medlemskap sker till föreningsstyrelsen och träder i kraft efter det att 
den av föreningen beslutade årsavgiften betalats.

Medlem som önskar utträda ur föreningen gör detta genom skriftlig anmälan till 
styrelsen.

Har medlem ej erlagt avgift senast tre månader efter erhållen avisering anses 
vederbörande dock ha utträtt ur föreningen. Styrelsen skall se till att påminna om 
medlemsavgiften i medlemstidningen samt eventuellt på annat sätt som styrelsen 
finner lämpligt.

Uteslutning
Medlem, som motarbetar föreningen eller vägrar att följa dess stadgar och beslut, 
kan varnas eller uteslutas. Beslut om varning fattas av styrelsen. Beslut om 
uteslutning kan fattas först sedan medlemmen varnats och beretts tillfälle att yttra 
sig inför styrelsen. Slutgiltigt beslut fattas av styrelsen. En utesluten medlem återfår 
ej inbetald medlemsavgift.

Familjemedlem
En anhörig till medlem eller därmed jämställd, kan tillhöra föreningen som
familjemedlem. Med “anhörig” samt “därmed jämställd” menas att personen tillhör 
samma hushåll som fullt betalande medlem. En familjemedlem erhåller samma 
medlemsförmåner förutom ett eget utskick och medlemstidning.
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§5 FÖRENINGSMÖTE 
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Sådant möte 
sammankallas som årsmöte, höstmöte eller extra föreningsmöte. Alla medlemmar 
äger rätt att närvara vid  föreningsmöten och har yttrande-, förslags- och rösträtt.  

Omröstning skall ske slutet om någon så begär, annars sker all omröstning öppet.

§6 ÅRSMÖTE
Styrelsen skall kalla till årsmöte som hålles före mars månads utgång. Kallelse  skall 
vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall ske skriftligt till styrelsen senast 15 januari.

§6.1 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)

Årsmötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två personer att jämte
ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst (2 veckor före)
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret och förslag till 
verksamhetsplan.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av ordförande för 2 år (endast vartannat år samt vid fyllnadsval)
Val av styrelseledamöter för 2 respektive 1 år vid fyllnadsval
Val av suppleanter för 1 år
Val av två revisorer för 2 år och en revisorssuppleant för 1 år
Val av valberedning bestående av tre personer, och sammankallande för 
denna
Behandling av styrelsens förslag
Behandling av inkomna motioner
Diskussionsfrågor (beslut kan ej fattas)
Årsmötets avslutande
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§7 HÖSTMÖTE
Styrelsen skall kalla till höstmöte som hålles före november månads utgång. Kallelse 
skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före höstmötet.

§7.1 1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

Höstmötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två personer att jämte
ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst (2 veckor före)
Fastställande av dagordning
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Eventuella fyllnadsval (punkten utgår om sådana ej finns)
Behandling av styrelsens förslag
Höstmötets avslutande

§8 EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna anser detta nödvändigt eller 
när minst 1/4-del av medlemmarna skriftligen begär detta.

Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor i förväg. På ett extra 
föreningsmöte får bara behandlas de frågor som anges i kallelsen.

§9 STYRELSE
Styrelsen handhar föreningens löpande verksamhet och utser därför inom, eller 
utom sig erforderliga funktionärer.

Styrelsen skall bestå av minst fem (5) ledamöter och minst två (2) suppleanter.

Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll som justeras av ordföranden 
och en ledamot. Protokollen sänds ut till styrelsemedlemmarna, adjungerade 
medlemmar och revisorerna.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig om annat ej anges.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

§10 REVISION
Granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall utföras av två 
revisorer.
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§11 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två efter varandra följande
föreningsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan de båda 
mötena skall minst en månad passera.
Tre fjärdedels majoritet vid vardera föreningsmöte krävs för beslut om 
stadgeändring.

§12 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut som fattas på två på varandra följande 
föreningsmöten, där det ena måste vara en ordinarie årsmöte. Det får maximalt 
förflyta 8 månader mellan dessa två föreningsstämmor. För giltighet av sådant 
beslut fordras tre fjärdedels majoritet vid vardera föreningsmöte.

Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Föreningens arkiv överlämnas till
folkrörelsearkiv eller motsvarande. Föreningens övriga tillgångar går till verksamhet i 
enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista 
föreningsmötet.


