§ 7 Styrelsens arbete
Styrelsens uppgift är att sköta den löpande verksamheten inom klubben. Styrelsen
har därför protokollförda möten för att kunna utföra sin uppgift. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre styrelsemedlemmar är närvarande.

Stadgar

Mötet utser en justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.
Vid omröstning under styrelsens möten äger varje närvarande styrelsemedlem rösträtt. Vid omröstning med lika röstetal avgöres ärendet genom att ordföranden har
utslagsröst.
Styrelsen har mandat att utse och avsätta de funktionärer som kan behövas för klubbens verksamhet. Styrelsen kan överlämna valet av dessa funktionärer till årsmötet.
Det åligger styrelsen att följa utvecklingen inom släktforskningen. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när övriga styrelsemedlemmar så önskar

§ 8 Klubbens räkenskaper
Räkenskaperna förs per kalenderår och revideras före årsmöte.

§ 9 Klubbens upplösning
Vid frågan om klubbens upplösning måste beslut fattas på ett styrelsemöte och ett
ordinarie, eller extra inkallat årsmöte. För att beslut om upplösning skall gälla erfordras ¾ majoritet. Om klubben upplöses skall dess handlingar och tillgångar tillfalla Kumla-Sannahed Hembygdsförening.

§ 10 Stadgeändringar
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen minst en
månad före årsmötet. För ändrings genomförande erfordras 2/3 majoritet. Ändringen
i stadgarna gäller direkt efter beslut.
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STADGAR FÖR KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

§ 1. Årsmötets öppnande

§ 1 Klubbensnamn

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Klubbens namn är Kumla Släktforskarklubb och styrelsen har sin hemvist i Kumla
kommun.

§ 3. Val av två protokolljusterare
§ 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 5. Fastställande av dagordning.

§ 2 Klubbens syfte
Kumla Släktforskarklubb är en opolitisk och ideell klubb. Klubben arbetar med allmän kulturell och historisk inriktning inom Kumla kommun med omnejd. Klubbens
ändamål är att förena dem som är intresserade av släktforskning och liknande forskning samt verka för information och utbildning samt att samordna medlemmarnas
aktiviteter inom området.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap erhålles av den som anmäler intresse och erlägger fastställd årsavgift.

§ 4 Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

§ 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.

§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§ 9. Fastställande av årsavgift.
§ 10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag
från medlemmarna (motioner).
§ 11. Val av

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från
medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall
till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

§ 5 Årsmötet

c) en revisorer, jämte en suppleant väljs för en tid av två år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ.
Årsmöte ska hållas inom första kvartalet på kalenderåret och kallelse sänds ut senast
tre veckor före årsmötet.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till
sammankallande.
§ 12. Val av arbetsgrupper

På årsmötet väljs en styrelse som sköter klubbens löpande arbete. Styrelsen består av
ordföranden och minst sex (6) ledamöter, antalet ledamöter är alltid ett jämnt antal.

§ 13. Mötets avslutande

Ordföranden väljs årsvis medan halva antalet ledamöter väljs varje år.

§ 6 Extra årsmöte

Vidare väljs två revisorer med suppleanter växelvis. Så att en revisor och en
suppleant väljs om årligen.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till
extra årsmöte när en revisor eller minst 20 % del av föreningens röstberättigade
medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

På årsmötet väljs även de funktionärer som styrelsen överlämnat valet av till årsmötet.
Vidare väljer årsmötet en valberedning.
Årsmötet fastställer medlemmarnas årsavgift.
Vid årsmötet bör följande behandlas och protokollföras:
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När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa
sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag
till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vid extra årsmöte får endast det som
föranlett mötet upptas till behandling.
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