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Storstockholms Genealogiska Förening (SSGF) 

 

Protokoll fört vid SSGF:s extra årsmöte 2018. 

Tid:    Torsdag den 20 december 2018 kl. 19.00            

Plats: Föreningslokalen, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta, Solna 

 

§ 1.    Mötets öppnande 

          SSGF:s vice ordförande Ulf Berggren hälsade de närvarande välkomna.  
          21 medlemmar deltog, närvarolista bifogas protokollet. 
 
§ 2.    Val av ordförande att leda förhandlingarna. 

          Till ordförande att leda mötesförhandlingarna valdes Gustaf Adlercreutz. 

 

§ 3.    Val av sekreterare för mötets förhandlingar. 

           Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Trybom. 

 

§ 4.    Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera  

           mötets protokoll. 

Till justerare av protokollet och rösträknare valdes Barbro Nordlöf och 

Bengt-Göran Vestin. Det verifierades att samtliga närvarande erlagt årsavgift och 

sålunda är röstberättigade. 

 

§ 5.    Fastställande av dagordning. 

Innan dagordningen fastställdes meddelade vice ordförande Ulf Berggren att han 

mottagit ett brev från medlemmen Sture Junér där denne drar tillbaka sina motioner 

från årsmötet 2018 och med anledning av det anser att mötet inte ska hållas på det 

sätt styrelsen föreslagit. 

Mötesordföranden Gustaf Adlercreutz poängterade att styrelsen fått i uppdrag av 

årsmötet i mars 2018 att göra en allmän översyn av stadgarna på grund av de motioner 

som inlämnats och därmed också se över behovet av att förnya dem. Årsmötet borde 

därför gå igenom styrelsens förslag till sådana ändringar. 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

Sture Junérs brev inför dagens möte bifogas protokollet. 
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§ 6.    Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

Kallelse och dagordning fanns i AnRopet som gick ut till alla medlemmar  

den 5 december, alltså i stadgeenlig tid innan mötet.  

Styrelsens förslag har funnits tillgängliga på SSGF:s hemsida  

från den 13 december. De har även kunnat fås per brev. 

Mötet befanns vara behörigen utlyst.        

 

§ 7.    Förslag till stadgeändringar. 

Mötesordföranden förklarade att stadgeändringar ska fastställas på två på varandra 

följande årsmöten, med minst 3 månaders mellanrum och att detta är det första. För 

beslut krävs minst två tredjedelar av avgivna röster. Mötesordföranden erinrade även 

om att de beslut som fattas vid dagens årsmöte inte kan ändras inför det ordinarie 

årsmötet i mars 2019. 

Mötet gick därefter igenom de föreslagna ändringarna av stadgarna paragraf för 

paragraf genom att mötesordföranden läste upp dem och jämförde med nuvarande 

stadgar, samt inhämtade de närvarandes synpunkter och åsikter innan beslut. Parallellt 

hänvisades även till innehållet i Sture Junérs tidigare ändringsförslag.  

Stadgarna 1 §: Denna paragraf handlar om föreningens namn och föreslås oförändrad. 

Styrelsen har tittat på olika alternativa namn, men kommit fram till att 

föreningsnamnet och dess förkortning SSGF är väl inarbetat i släktforsningskretsar och 

föreslår ingen förändring. 

Mötet godkände detta. 

Stadgarna 2 §: Denna paragraf handlar om föreningens ändamål och verksamhets-

område. Styrelsens förslag innebär att man tar bort ett stycke i mitten, som i detalj 

beskriver hur styrelsen ska verka. Chris Henning motiverade förslaget med att det är 

bättre att hålla en mer generell skrivning i stadgarna för att ge en större flexibilitet i 

verksamheten. 

På fråga vad som menas med Storstockholm svarade vice ordförande att gränserna i 

detta sammanhang är ganska vida och omfattar kommuner en bit utanför Stockholm 

både i Södermanland och Uppland. 

Beslöts att godkänna ändringen enligt styrelsen förslag.  

Ny lydelse:  

Föreningen har till ändamål att främja och höja intresset för släktforskning, stå sina 

medlemmar till tjänst med råd och anvisningar i släktforskningsfrågor samt skapa 

kontakter mellan släktforskare inom storstockholmsområdet. 

Föreningen ska medverka till ett gott samarbete mellan släktforskare och myndigheter, 

arkiv, bibliotek och andra institutioner samt i övrig bevaka och främja släktforskning. 
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Föreningens verksamhetsområde är Storstockholm. 

Stadgarna 3 §: Beslöts att godkänna ändringar enligt styrelsens förslag.  

Ny lydelse:  

Varje fysisk person med intresse för släktforskning äger rätt att inträda i föreningen.  

Medlemmar utgörs av enskilda medlemmar, familjemedlemmar och 

hedersmedlemmar. 

Familjemedlem ska vara kopplad till en enskild medlem och ha samma folkbokförings-

adress som denna. Familjemedlem har samma rättigheter som enskild medlem, med 

undantag för att familjemedlemmen inte erhåller exemplar av medlemsutskick som 

sänds med fysisk post. 

Hedersmedlem utses på ordinarie årsmöte på förslag av styrelsen. Till hedersmedlem 

kan den utses som i avsevärd mån främjat föreningens intressen. 

Medlem äger utträda ur föreningen genom anmälan till styrelsen. Medlemskap upphör 

även den 1 mars om medlem icke erlagt fastställd årsavgift för innevarande 

kalenderår. 

Styrelsen kan besluta om att utesluta medlem som allvarligt skadat föreningens 

verksamhet eller intressen. 

Stadgarna 4 §: Oförändrad 

Stadgarna 5 §: Oförändrad 

Stadgarna 6 §: Diskuterades om antalet medlemmar som behövs för att kräva ett extra 

årsmöte.  

Mötet enades om att antalet är orimligt stort i nuvarande stadgar och beslöt att 

godkänna ändringen enligt styrelsens förslag.  

Ny lydelse: 

Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under mars månad.  

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna eller minst 50 medlemmar skriftligen 

kräver det. 

Stadgarna 7 §: Beslöts att godkänna ändringar enligt styrelsens förslag.  

Ny lydelse:  

Kallelse och föredragningslista till årsmöte eller extra årsmöte utfördas av styrelsen 

och utsändes till medlem, dock ej familjemedlem, senast 14 dagar före mötet.  

I kallelsen ska anges de beslutsärenden som, utöver de stadgeenliga, ska förekomma 

vid mötet. 

Motioner och andra handlingar ska finnas tillgängliga senast 14 dagar före mötet. 

Stadgarna 8 §:  Gäller de punkter som ska finnas på dagordningen på årsmöten.   

Styrelsen föreslår två nya punkter, 9. och 10, för att fastställa resultat- och 

balansräkning samt besluta om disposition av resultatet. 
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Vad avser punkt 12. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa 

verksamhetsår hade mötet olika åsikter om huruvida man skulle ha kvar nuvarande 

skrivning om budget, eftersom den efter beslut på årsmötet i mars gäller först från 

början av nästa år. Styrelsen föreslår inte någon ändring på denna punkt. Budgeten är 

en ram och en inriktning för styrelsen att planera arbetet efter. Förslag framfördes att 

ta bort kravet på budget i stadgarna och ersätta det med en verksamhetsplan för 

innevarande år. 

Majoriteten vid mötet röstade för att ha kvar nuvarande skrivelse i punkt 12. 

Vad avser punkt13. föreslår styrelsen som förtydligande att ”förslag” ersätts med 

”propositioner och motioner”. 

Beslöts att godkänna styrelsens förslag i samtliga punkter, men med justeringar i 

punkterna 2.,3.,4. och 18. Antalet punkter utökas från 17 till 19. Vad avser fråga som 

inte förekommer på föredragningslistan beslöts att sista stycket i 8 § i nuvarande 

stadgar införlivas i punkt 18 och att ordet ”behandling” ersätts med ”diskussion”. 

Ny lydelse:  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:  

1. Mötets öppnande. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare. 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets 

protokoll. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

8. Föredragning av revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

10. Beslut om disposition av resultat (vinst/förlust). 

11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa verksamhetsår. 

13. Behandling av propositioner och motioner som inkommit till årsmötet. 

14. Val av ordförande för föreningen. 

15. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar samt val av styrelseledamöter. 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod. 

17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning samt val av valberedning och 

sammankallande ledamot i denna. 

18. Övriga ärenden. Fråga som inte förekommer på föredragningslistan kan, efter 

årsmötets beslut, upptas till diskussion men inte till beslut. 

19. Mötets avslutande. 
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Stadgarna 9 §: Beslöts att godkänna ändring enligt styrelsens förslag.  

Ny lydelse:  

Vid extra årsmöte ska förekomma ärenden enligt 8§ moment 1–6 samt de ärenden 

som angivits i kallelsen. 

Stadgarna 10 §: Styrelsen föreslår att ”Förslag och framställningar till årsmöte” ersätts 

med ”Motioner till ordinarie årsmöte” samt att tidpunkten för när sådana motioner 

senast ska vara styrelsen tillhanda ändras från ”senast fyra veckor före årsmötet” till 

”senast 31 januari för att kunna behandlas på ordinarie årsmöte samma år”. 

Styrelsen föreslår vidare ett tillägg om att ”Styrelsen har att yttra sig över motioner 

samt komma med förslag till åtgärd”. Ändringen motiverades med att ett fast datum 

ger styrelsen mer tid att behandla inkomna motioner samt att delge medlemmarna 

det.  

Beslöts att godkänna styrelsens förslag med tillägg av ordet ”inkomna” före ”motioner”. 

Ny lydelse: 

Motioner till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 31 januari 

för att kunna behandlas på ordinarie årsmöte samma år. Styrelsen har att yttra sig över 

inkomna motioner samt att komma med förslag till åtgärd. 

 

Stadgarna 11 §: Oförändrad 

Stadgarna 12 §: Styrelsen föreslår att även revisorerna ska kunna påkalla ett 

sammanträde av styrelsen. Vidare föreslår styrelsen att det ska preciseras att beslut i 

styrelsen fattas med enkel majoritet med utslagsröst för tjänstgörande ordförande. 

Slutligen föreslår styrelsen anpassning av arbetsformerna i och med att styrelsens 

kontakter sker mycket genom e-post och att det därför är naturligt att man även kan 

fatta beslut per capsulam genom sådana kontakter.  

Beslöts att godkänna ändringar enligt styrelsens förslag.  

Ny lydelse:  

Styrelsen sammanträder i god tid före årsmöte och i övrigt när ordförande eller minst 

tre ledamöter eller revisorerna finner påkallat. 

Kallelse ska utgå minst fjorton dagar före sammanträdet. Vid brådskande ärenden kan 

dock styrelsen sammankallas med kortare varsel. 

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter, bland dem ordförande eller 

vice ordförande, är närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet med utslagsröst för tjänstgörande ordförande. 

Styrelsen får fatta beslut per capsulam. Sådana beslut ska anmälas och protokollföras 

på närmast följande styrelsesammanträde. 

 

Stadgarna 13 §: Oförändrad 
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Stadgarna 14 §: Styrelsen förslår ett förtydligande om majoritetskrav vid beslut vid 

årsmötessammanträden. Vidare föreslår styrelsen att utslagsröst vid lika röstetal 

preciseras att gälla ”mötesordföranden”. 

Beslöts att godkänna ändringar enligt styrelsens förslag.  

Ny lydelse:   

Vid årsmötessammanträden fattas beslut med enkel majoritet utom vid stadgeändring 

eller frågan om föreningens upplösande, för vilka särskilda bestämmelser gäller (17 

och 18 §§). Omröstning sker öppet, dock ska vid val användas slutna röstsedlar om så  

begärs. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Vid lika röstetal äger mötesordföranden 

utslagsröst utom vid val då lottdragning sker. 

Stadgarna 15 §: Oförändrad 

Stadgarna 16 §: Oförändrad 

Stadgarna 17 §: Oförändrad 

Stadgarna 18 §: Oförändrad 

Inga övriga synpunkter vad gäller stadgeändringarna framfördes. 

 

§ 8.    Mötets avslutande. 

Mötesordföranden tackade de närvarande medlemmarna för visat engagemang och 

avslutade mötet kl. 20.40. 

 

 

…………………………………………………………….. 

Kerstin Trybom  

Mötessekreterare 

 

Justeras 

 

 

.………………………………………                     ……………………………………………           ………………………………………….. 

Gustaf Adlercreutz                Barbro Nordlöf                            Bengt-Göran Vestin

     

 

 

Bifogas: Närvarolista; Styrelsens förslag till stadgeändringar; Brev från Sture Junér,  

daterat 2018-12-20 


