
SRS
Södra Roslagens släktforskarförening

Stadgar

Föreningen bildad 7 februari 1989. Stadgarna antagna 25 april 1989. § 3 ändrad genom beslut 
27 mars och 12 november 2007.

1. Föreningens namn är Södra Roslagens släktforskarförening.
2. Föreningens ändamål är att stödja och stimulera släktforskning inom södra Roslagen.
3. Föreningen ska vara ansluten till Sveriges släktforskarförbund.
4. Var och en som erlägger beslutad medlemsavgift är medlem i föreningen. Medlem kan 

således vara bosatt utanför södra Roslagen.
5. Föreningen ska årligen hålla två medlemsmöten varav det första, vårmötet, senast den 15 

april och det andra, höstmötet, mellan den 1 september och 30 november.
6. Varje medlemsmöte ska inledas med följande ärenden:

a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av två personer som tillsammans med ordföranden ska justera mötesprotokollet
d) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

7. Vid vårmötet ska följande ärenden behandlas:
a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
b) Föredragning av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
d) Val av valberedning varav en sammankallande

8. Vid höstmötet ska följande ärenden behandlas:
a) Beslut om verksamhetsplan och budget för det kommande året
b) Beslut om medlemsavgift för det kommande året
c) Val av ordförande (de år mandatperioden utgår)
d) Beslut om antal ledamöter i styrelsen
e) Val av styrelseledamöter
f) Val av en revisor och en revisorssuppleant

9. Mandatperioden för de på höstmötet valda börjar vid nästkommande årsskifte.
10. Extra medlemsmöte ska hållas

a) då styrelsen fattar beslut därom
b) då revisorerna begär det
c) då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det

11. Kallelse till medlemsmöte utfärdas av styrelsen och tillställes varje medlem minst tio 
dagar i förväg. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas.

12. Vid medlemsmöte har varje närvarande medlem en röst. Val förrättas med slutna sedlar 
om någon medlem så yrkar. Annars görs alla omröstningar öppet. Val som utfaller med 
lika röstetal avgörs genom lottning. I övriga omröstningar med lika röstetal gäller den 
mening som ordföranden biträder.

13. Vid medlemsmöte får beslut fattas bara i ärenden som upptagits i kallelsen.
14. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.



15. Föreningens styrelse består av ordförande och minst fem övriga ledamöter. Alla väljs för 
en tid av två år. Valen ska anordnas så att hälften av ledamöterna väljs ena året och 
återstoden det andra året under en tvåårsperiod.

16. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Den får fatta beslut endast om minst 
halva antalet ledamöter är närvarande. Vid sammanträdena ska protokoll föras.

17. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
18. Det åligger styrelsen att 

a) besluta i föreningens angelägenheter mellan medlemsmötena
b) bereda de ärenden som ska behandlas på medlemsmötena
c) verkställa medlemsmötenas beslut
d) förvalta föreningens tillgångar
e) föra förteckning över föreningens medlemmar

19. Styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer. Varje år väljs en revisor med två års 
mandattid. Varje år väljs också en revisorssuppleant med ett års mandattid.

20. Årligen före februari månads utgång ska styrelsen för granskning ha överlämnat protokoll, 
räkenskaper och verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.

21. Revisorerna ska avge en revisionsberättelse som innehåller yttrande i fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen.

22. Val på medlemsmöten ska beredas av en valberedning bestående av tre ledamöter som 
utses på vårmötet. Deras mandatperiod börjar omedelbart och varar till nästa vårmöte.

23. Ändring av dessa stadgar ska beslutas av medlemsmöte. En ändring träder i kraft först när 
två på varandra följande medlemsmöten fattat samstämmiga beslut i frågan. Det ena av 
mötena ska vara ett vår- eller ett höstmöte och minst tre veckor ska förflyta mellan 
mötena.

24. Upplösning av föreningen ska beslutas i samma ordning som en ändring av stadgarna. Om 
föreningen upplöses ska dess tillgångar överlämnas till sammanslutning med liknande 
ändamål eller till offentligt arkiv eller bibliotek. Beslut härom ska fattas på föreningens 
sista medlemsmöte.


