Årsmöte
Tisdagen den 12 mars kl. 18.30
på Kongresscenter, Bredgatan 17, Helsingborg
Efter årsmötesförhandlingarna kommer fotograf
Bertil Hagberg att visa bilder över trakterna
Helsingborg, Kullabygden och Örkelljunga under
mottot ”Nordvästskåne från ovan”.

ÅRSMÖTE 2013-03-12
HELSINGBORGS SLÄKTFORSKARE- OCH
BYGDEFÖRENING
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Årsmötets öppnande
Val av funktionärer för årsmötet
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) 2 st protokolljusterare tillika rösträknare
Fastställande av dagordningen
Godkännande av kallelsen
Verksamhetsberättelse 2012
Räkenskaper för 2012
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av budget för innevarande år
Medlemsavgiften för 2014
Förslag och framställningar från styrelsen
Fastställande av antalet styrelseledamöter
Val av ordförande för 1 år
Val av 4 styrelseledamöter på 2 år
Val av 2 revisorer och 1 suppleant
Val av 2 ledamöter i valberedningen
Behandling av inkomna motioner
Övriga frågor
Årsmötets avslutande

Stadgar för Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening
§ 1 Föreningen namn
Föreningens namn är Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening.

§ 2 Föreningens ändamål
Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening är en politiskt, religiöst och obunden ideell sammanslutning av
släkt- och bygdeforskare i Helsingborg med omnejd. Föreningen har till ändamål att främja släkt- och
bygdeforskning, skapa kontakt mellan forskare, anordna sammankomster kring aktuella forskningsfrågor och
bistå sina medlemmar i forskningsarbetet.

§ 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av envar som önskar stödja föreningen i dess syften och som erlägger den av årsmötet
beslutade årliga medlemsavgiften. Medlem, som inte erlägger medlemsavgift årligen inom föreskriven tid,
borttages ur medlemsförteckningen. Medlem förutsättes följa de bestämmelser, som beslutas på föreningsmöten
och av föreningens styrelse.
Till hedersmedlem kan årsmöte på förslag av föreningens styrelse utse person, som på ett förtjänstfullt sätt
främjat Helsingborgs Släktforskareförening och dess syften.

§ 5 Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningen eller vägrar följa dess stadga och beslut, kan varnas eller uteslutas. Beslut
om varning eller uteslutning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning kan fattas först sedan medlemmen varnats och beretts tillfälle att yttra sig.
Varnad och utesluten medlem har besvärsrätt inför nästkommande föreningsmöte.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes av årsmötet. Medlemsavgift ska erläggas årligen före datum, som styrelsen beslutar.
Nytt medlemskap träder i kraft då medlemsavgift har erlagts.
Hedersmedlem är avgiftsbefriad.

§ 7 Föreningsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmöte.
Föreningen skall årligen hålla minst två ordinarie föreningsmöten, varav det ena, tillika årsmöte, senast före mars
månads utgång och ett under hösten.
Alla medlemmar äger rätt att närvara vid föreningsmöte och har yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsen för
Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening kan bjuda in annan person till föreningsmöte. Sådan person har
yttranderätt.

§ 8 Årsmöte
Årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång. Kallelse till års- och föreningsmöte utsändes, på det sätt
styrelsen finner lämpligt, till varje föreningsmedlem minst 14 dagar före aktuellt möte.
Ordföranden i Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening, eller vid förfall för denne, vice ordföranden,
öppnar årsmötet.

§ 9 Dagordning vid årsmöte
Vid årsmötet skall minst följande ärende finnas med på föredragningslistan:
1) Val av ordförande att leda förhandlingarna.
2) Val av sekreterare att föra protokollet vid mötet.
3) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt att tillika vara rösträknare.
4) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
5) Förslag och framställningar från styrelsen.
6) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiredovisning för föregående verksamhetsår.
7) Föredragning av revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8) Fastställande av budget för innevarande år.
9) Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.
10) Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11) Val av ordförande för en tid av ett år.
12) Val av styrelseledamöter enligt den mandatperiod som stadgarna föreskriver.
13) Val av två revisorer och en suppleant.
14) Val av två ledamöter i valberedningen. En ledamot, tillika sammankallande, utses av styrelsen.
15) Behandling av inkomna motioner.
16) Övriga frågor

§ 10 Föreningsmöte utöver årsmöte
Föreningsmöte utöver årsmöte kan sammankallas av styrelsen, valda revisorer eller då minst ¼ av samtliga
medlemmar skriftligen så begär.
Styrelsen utfärdar skriftlig kallelse till sådant föreningsmöte senast tre veckor före mötet. Inga andra frågor än de
som meddelats i kallelsen kan behandlas på föreningsmöte. För mötet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som
stadgas i § 7 och § 11 om årsmöte.

§ 11 Beslutmässighet för föreningsmöte
Föreningsmöte är beslutmässigt med det antal medlemmar, som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet.
Vid föreningsmöten äger varje personligt närvarande medlem en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan enligt den mening mötets ordförande biträder
utom vid personval då avgörandet sker genom lottning. På föreningsmöte kan inga andra frågor beslutas om än
de som angivits i kallelsen.
Väcks vid föreningsmöte frågor som inte finns upptagna på dagordningen, kan frågan tas upp till överläggning,
men ej till beslut.

§ 12 Motioner
Medlemmar i Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening har rätt att avge motion till föreningsmöte.
Motioner, som skall behandlas på årsmötet, skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast 15 januari.
Motion till föreningsmöte utöver årsmöte ska avse ärende som återfinns i kallelsen. Sådan motion ska vara
skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före föreningsmötet.

§ 13 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, varav två väljs av årsmötet. En ledamot, tillika sammankallande, utses
av styrelsen. Valberedningen väljs för en mandatperiod av ett år.
Ledamot bör ej ingå i valberedningen mer än tre år i följd.
Valberedningen har att till årsmötet avge förslag till de val, som ska förekomma vid årsmötet.

§ 14 Föreningens styrelse
Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av ordförande samt ytterligare minst sex
ledamöter.

§ 15 Styrelsens sammansättning
Valbar till styrelsen är medlem enligt § 4.
Ordförande väljs för en mandattid av ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år, på sådant sätt att
halva antalet ledamöters mandattid går ut samtidigt.

§ 16 Adjungerade
Till styrelsens sammanträde kan adjungerade inkallas.

§ 17 Kallelse till styrelsemöte
Ordföranden kallar styrelsen till sammanträde i den utsträckning som han/hon finner erforderligt.
Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen då mer än hälften av styrelseledamöterna finner det behövligt.

§ 18 Beslutsmässighet för styrelsen
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
Beslut tas med enkel majoritet, utom i frågor som anges i § 24 och § 25. Vid lika röstetal beslutas enligt den
mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet, utom vid personval då avgörandet sker genom lottning.

§ 19 Styrelsens åligganden
Styrelsen för Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening skall:
1) besluta i sådana frågor som enligt denna stadga inte ska beslutas av föreningsmöte.
2) bereda ärenden som ska framläggas för föreningsmöte.
3) verkställa föreningsmötes beslut.
4) avge verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret.
5) föra förteckning över föreningens medlemmar.
6) på bästa sätt förvara förenings arkivalier.
7) på bästa sätt förvalta föreningens tillgångar samt föra fullständiga räkenskaper över föreningens ekonomi,
vilka vid verksamhetsårets slut sammanförs i bokslut och bifogas berättelsen.
8) utse inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt inom eller utom sig övriga funktionärer som
styrelsen anser erforderligt.
9) utse den eller de personer som ska teckna föreningen samt föreningens bank- och postgirokonto. Dessa
teckningsrätter kan när som helst återkallas
10) utfärda instruktioner för ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.
11) utse redaktör för föreningens medlemsblad och för föreningens hemsida på Internet, samt vid behov för
övriga publikationer.
12) utse ledamöter i kommittéer m. m.
13) utse representanter för Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening i organisationer till vilka föreningen
är ansluten.
14) fatta beslut om alla föreningens inköp, avtal och kontrakt. Enskild styrelseledamot eller föreningens
ordförande får inte fatta sådana beslut.
15) samt även i övrigt handlägga föreningens angelägenheter.

§ 20 Ekonomisk förvaltning
Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförenings styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för medel, som står
under föreningens förvaltning, även för de beslut angående medlens användning, i vilka de deltagit och mot vilka
de inte till protokollet antecknat avvikande mening.

§ 21 Teckning av föreningen
Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening tecknas av den eller de personer som föreningens styrelse utsett
enligt § 19:9.

§ 22 Revision
Revisorer och suppleanter väljs för en tid av ett år. Föreningens styrelsen ska senast den 15 februari överlämna
erforderliga handlingar till revisorerna för granskning.

§ 23 Revisionsberättelse
Revisorerna ska efter granskning av förenings verksamhetsberättelse, räkenskaper samt protokoll från
föreningsmöten och styrelsesammanträden till årsmötet avge sin berättelse över styrelsens förvaltning för det
gångna verksamhetsåret. I berättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för ledamöterna i
Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförenings styrelse. Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast
en vecka före årsmötet.

§ 24 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelse och medlemmar i Helsingborgs Släktforskare- och
Bygdeförening.
Förslag till stadgeändring ska skriftligen avlämnas till föreningens styrelse senast 15 januari.
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut tages av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna vid två på
varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

§ 25 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen fordras att beslut tages av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna vid två på
varandra följande årsmöten. I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras enligt sista
årsmötets beslut.

§ 26 Protokoll
Protokoll från föreningsmöten och styrelsemöten ska snarast utsändas till styrelseledamöter och revisorer.
Protokoll från föreningsmöten bör refereras i medlemsbladet.
Protokoll och minnesanteckningar från av styrelsen tillsatta kommittéers m. fl. sammanträden ska snarast
tillställas föreningens sekreterare.

Stadgarna antagna vid medlemsmötet den 12 november 2003
samt vid årsmötet den 18 februari 2004.

