Stadgar för Norrtälje Släktforskarförening (NSFF)
§1

Ändamål
Norrtälje släktforskarförening (NSFF) är en ideell förening med syfte att inom
Norrtälje kommun på olika sätt söka stimulera och stödja släktforskarintresset.
Föreningen kan anordna studieresor och samverka med genealogiska föreningar,
släktföreningar och hembygdsföreningar.

§2

Anslutning
NSFF är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

§3

Medlemskap
Medlem kan var och en bli som ansluter sig till föreningens syfte och stadgar
och betalar den årsavgift som årsmötet fastställer.

§4

Avgifter
Årsavgift till NSFF fastställs av ordinarie årsmöte för kommande kalenderår
Årsavgiften inbetalas senast 1 april innevarande år.
För nybliven medlem under 4 kvartalet gäller avgiften även under kommande
kalenderår.

§5

Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång. Kallelse till
årsmöte skall tillsammans med dagordning sändas ut senast två veckor före
årsmötet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse skall finnas tillgängligt hos ordförande
minst två veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden tas upp till behandling:
a) Årsmötets öppnas
b) Val av mötespresidium och justerare
c) Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
d) Fastställande av dagordningen
e) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
f) Revisorernas berättelse
g) Fastställande av ansvarsfrihet
h) Behandling av motioner och skrivelser
i) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
j) Mötesplan för verksamhetsåret
k) Fastställande av budget för verksamhetsåret
l) Val av styrelseordförande
m) Val av styrelseledamöter
n) Val av två revisorer
o) Val av redaktör och ansvarig utgivare för Anbladet
p) Val av valberedning
q) Övriga val
r) Av styrelsen framlagda förslag
s) Övriga frågor
t) Årsmötet avslutas

§6

Föreningsmöten
Föreningen skall om möjligt hålla tre-fyra föreningsmöten per termin samt vid
behov arrangera studiecirklar.

§7

Styrelsen
NSFF:s styrelse består av ordförande vald på ett år och fyra - sex ledamöter
valda växelvis på två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande och ense om
fattade beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ordförande eller vice ordförande skall alltid delta vid styrelsens möten.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när tre ledamöter gemensamt fordrar detta.

§8

Styrelsens uppgifter
a) Styrelsen skall leda föreningens verksamhet enligt av årsmötet fastställd
plan.
b) Styrelsen skall verka för att föreningens syfte uppnås
c) Styrelsen handhar föreningens ekonomi och tillhörigheter samt utser
behöriga firmatecknare
d) Styrelsen handhar medlemsvård och arbetar med medlemsrekrytering
e) Styrelsen ansvarar för föreningens arkiv
f) Styrelsen skall föra protokoll vid sina möten
g) Styrelsen kan utse arbetsgrupper
h) Styrelsen utser webbansvarig

§9

Revision
Årsmötet utser två revisorer som skall granska NSFF:s räkenskaper och styrelsens förvaltning samt avge revisionsberättelse till årsmötet.
Revisorerna utses för ett år.

§ 10

Verksamhetsår
NSFF:s verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Räkenskaperna jämte en av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse skall senast
tre veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna. Revisionsberättelse skall
föreligga senast en vecka före årsmötet.

§ 11

Valberedning
En valberedning utses som har att upprätta förslag till val och som består av
minst två ledamöter.

§ 12

Motioner
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari

§ 13

Stadgeändring
Stadgeändring kan endast ske vid ordinarie årsmöte efter beredning av styrelsen.
Ändringsförslag skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. För ändrings
genomförande fordras att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna röstar för
förslaget.

§ 14

Upplösning av föreningen
För upplösning av NSFF fordras beslut av två på varandra följande möten,
av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst tre månader skall förflyta
mellan dessa möten och i kallelsen skall framgå att frågan gäller upplösning av
föreningen.
För giltigt beslut om upplösning fordras att minst fyra femtedelar av de på mötet
avgivna rösterna biträder förslaget.
Vid beslut om upplösning skall NSFF:s tillgångar och tillhörigheter
överlämnas till Sveriges släktforskarförbund med hemställan om att de förvaltas
tills en ny organisation med likartad inriktning som NSFF bildas inom Norrtälje
kommun.

Ovanstående stadgar antagna av NSFF:s årsmöte den 23 februari 2014 § 16 samt reviderade vad avser §§ 5,
7, 8 och 9 på årsmötet den 22 februari 2015.

