Stadgar
Ändring
2020-02-15
§1

Föreningens namn är Värmlands Släktforskarförening.

§2

Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad.

§3

Föreningen är en ideell förening vars ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och
hembygdsforskning inom Värmland och förena dem, som delar detta intresse.

§4

Föreningen skall ha ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för varje medlem.
Föreningen är öppen för enskilda medlemmar, organisationer, institutioner och andra föreningar.
Medlemmarnas inflytande över föreningen kommer ytterst till uttryck på årsmötet där varje
medlem har en röst, men styrelsen tar tacksamt emot förslag och synpunkter löpande under året.
Styrelsen har rätt att sända ombud med full rösträtt till Sveriges Släktforskarförbunds
riksstämma.

§5

Medlemskap erhåller den, som anmäler sitt intresse för föreningens verksamhet och betalar den årsavgift,
som årsmötet fastställer.
För medlem, som inte erlägger medlemsavgift årligen inom föreskriven tid och efter påminnelse,
avslutas medlemskapet. Medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen utesluts efter beslut av styrelsen. Beslut om
uteslutning får tas först efter att medlemmen skriftligen varnats och fått möjlighet att inom 14
dagar yttra sig om de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.
Till hedersmedlem kan årsmöte kalla person som i mycket betydlig grad bidragit till föreningens
verksamhet. Förslag till hedersmedlem i föreningen lämnas till styrelsen senast 1 november tillsammans
med motivering samt en presentation av medlemmen. Förslaget skall delges medlemmarna i samband
med kallelse till årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgifter.

§6

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och hålls under februari eller mars månad varje år.

§7

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fråga om årsmötet anses stadgeenligt utlyst
Fastställande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justerare tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
Revisionsberättelse
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Motioner och förslag till årsmötet
Verksamhetsinriktning
Medlemsavgifter
Budget
Val av ordinarie styrelseledamöter
Val av revisorer och revisorsersättare
Val av redaktör för medlemstidningen
Val av redaktör för föreningens hemsida
Val av moderator för sociala medier
Val av valberedning
Övriga frågor

§8

Årsmötet utser ordförande och sju-tio styrelseledamöter. Styrelsens mandattid är två år, med växelvis
avgång för halva styrelsen vart år. Vid behov för att få jämn fördelning av mandattiden kan enskilda
ledamöter väljas för ett år. Vid fyllnadsval ska mandattiden vara ett år. Ordförandens mandattid är två år.
Årsmötet utser också redaktörer för föreningens medlemsblad och hemsida samt moderator för sociala
medier. Redaktörernas och moderatorns mandattid är ett år och de är adjungerade i styrelsen, såvida de
ej är ledamöter.

§9

Årsmötet utser två revisorer och en revisorsuppleant, samtliga med ett års mandattid.

§ 10 Årsmötet utser en valberedning på tre personer, varav en är sammankallande. Valberedningens mandattid
är ett år.
§ 11 Räkenskaper skall föras per kalenderår och revideras före årsmötet.
§ 12 Kallelsen publiceras i föreningens medlemstidnings decembernummer, medan övriga
årsmöteshandlingar publiceras på föreningens hemsida senast tio dagar före årsmötet.
Meddelande om att årsmöteshandlingar finns på föreningens hemsida, skall läggas ut på
hemsidans första sida, på Facebook samt skickas ut via mail.
§ 13 Motion till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast den 1 november. Motionen, tillsammans med
styrelsens kommentar, skall delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.
§ 14 Rösträtt vid årsmöten och andra medlemsmöten utövas av varje närvarande medlem med en röst.
Medlem som inte kan närvara har möjlighet att rösta genom att lämna skriftlig fullmakt till
närvarande medlem. Denna fullmakt överlämnas till mötets ordförande i samband med att
röstlängd fastställes. Lotten avgör vid lika röstetal i valfrågor. Vid lika röstetal i övriga frågor avgör
ordförandens mening. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter
omröstning (votering). Sluten omröstning kan begäras.
§ 15 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen äger rätt att fatta beslut, då minst tre
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens mening.
§ 16 Styrelsen verkställer föreningens beslut och svarar för de löpande ärendena under mandatperioden.
§ 17 Alla sammanträden protokollförs. Justerare utses vid alla möten till att jämte ordföranden justera
protokollet.
§ 18 Förslag till ändringar av dessa stadgar skall i skriftlig form inlämnas till styrelsen senast 1 november.
Förslaget, tillsammans med styrelsens kommentar, skall delges medlemmarna i samband med kallelse till
årsmötet. Stöd av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmarna fordras för en stadgeändring.
§ 19 Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett är
årsmöte. Stöd av minst 3/4 av de vid mötena närvarande medlemmarna inklusive de skriftliga
fullmakter som inkommit fordras för att beslut om upplösning av föreningen kan tas. Sista mötet avgör
varthän föreningens samlingar och ekonomiska tillgångar skall överlämnas.

