
 
 

 STADGAR FÖR VÄNERSBORGS SLÄKTFORSKARE  
 

§ 1 Namn  Föreningens namn är Vänersborgs Släktforskare. 

 
§ 2 Ändamål  Föreningens ändamål är, att inom föreningens verksamhetsområde, samla 

   personer intresserade av släktforskning för utbyte av erfarenheter.   

   Sammankomster ordnas en gång per kvartal och därutöver enligt föreningens 

   beslut. 

 

§ 3 Medlemskap Medlemskap är öppet för enskilda släktforskare, föreningar och institutioner. 

 

§ 4 Medlemsavgift Medlem betalar av föreningen beslutad årsavgift vid inträdet och därefter 

   skall medlemsavgiften vara inbetalt senast vid APRIL MÅNADS UTGÅNG 

   (ändrad senast 2015-02-18 vid årsmöte och fastställt 2015-04-15 vid  

medlemsmöte). 

 

§ 5 Styrelse   Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på 7 personer. Därav en 

   ordförande, vilken väljes separat för ett år. Övriga 6 ledamöter väljs för två år 

   och avgår växelvis med halva antalet ledamöter. Styrelsen konstituerar sig 

   själv och är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 

§ 6 Årsmöte  Föreningens årsmöte hålles före februari månads utgång. Till årsmötet kallas 

   medlemmarna minst 2 veckor före mötet. 

   Följande ärenden skall ingå i årsmötets dagordning: 

− Mötets öppnande, 

− val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och två justerare 

− Mötets stadgeenliga utlysande 

− Godkännande av dagordningen 

− Styrelsens och revisorernas berättelser 

− Fastställande av balansräkning 

− Beslut om ansvarsfrihet. 

− Val av ordförande och övriga ledamöter 

− Val av revisorer jämte suppleanter  

− Val av valberedning.  

− Fastställande av årsavgift 

− Fastställande av verksamhetsplan och budget 

− Beslut om medlemskap i distrikts-. och riksorganisation 

− Förslag från styrelsen  

− Övriga frågor 

− Förslag, som medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall lämnas 

skriftligen till styrelsen minst en vecka före årsmötet. 

 

 



§ 7 Stadgeändring För ändring eller tillägg till dessa stadgar fordras likalydande beslut på  

   tvenne på varande följande sammankomster varav det första skall vara  

   ordinarie årsmöte. 

 

§ 8 Upplösning Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas om minst 5   

   medlemmar önskar fortsätta verksamheten. Beslut om nedläggning  

   skall ske på samma sätt som vid stadgeändring. Vid upplösning skall  

   tillgångar och arkivarier överlämnas till annan organisation inom föreningens 

   intresseområde eller till riksförbund.  

 

   Dessa stadgar antogs vid bildande av Vänersborg Släktforskare 4 april 1984, 

   justerade vid årsmöte 16 februari 2000, vid årsmöte 2 februari 2008 och vid 

   årsmöte 18 februari 2015. 

 


