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Förslag till revidering av stadgarna för SSGF. 
 

 

Nu gällande stadgar. Förslag till ändring. 

1 § Föreningens namn är StorStockholms 
Genealogiska Förening, förkortat SSGF. 
Föreningen är en ideell förening. 
 
Föreningens styrelse har sitt säte i 
Stockholm. 

/oförändrat/ 

 

2 § 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 verkar genom att bland annat 
anordna föredrag, studiebesök, utflykter, 
utställningar och liknande aktiviteter. 
Föreningen skall därutöver medverka till 
ett gott samarbete mellan släktforskare 
och myndigheter, arkiv, bibliotek och 
andra institutioner samt i övrigt bevaka 
och befrämja medlemmarnas intressen. 
 
Föreningens verksamhetsområde är 
Storstockholm. 

2 § 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 övrigt bevaka och 
främja släktforskning. 
 
Föreningens verksamhetsområde är 
Storstockholm. 



 

3 § Varje fysisk person med intresse för 
släktforskning äger rätt att inträda i 
föreningen. 
 
Medlemmar utgörs av enskilda 
medlemmar, familjemedlemmar och 
hedersmedlemmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hedersmedlem utses på ordinarie 
föreningsmöte 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 dagen före ordinarie årsmöte 
då medlem icke erlagt fastställd årsavgift 
för innevarande kalenderår. 
 
Styrelsen kan besluta om att utesluta 
medlem som allvarligt skadat föreningens 
verksamhet eller intressen. 

3 § 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 
folkbokföringsadress 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. 
 

 

4 § Årsavgift för enskilda medlemmar och 
familjemedlemmar fastställs av årsmöte. 
Hedersmedlem erlägger ej avgift. 

/oförändrat/ 

 

5 § Föreningens verksamhet utövas 
genom 
• årsmötet, som är föreningens högsta 
beslutande organ 
• styrelsen, som är föreningens 
verkställande organ. 
Föreningens verksamhetsår och 
räkenskapsår sammanfaller med 
kalenderåret. En mandatperiod sträcker 
sig från ett ordinarie årsmötes slut till och 

/oförändrat/ 



med ett annat ordinarie årsmöte. 
 

6 § Ordinarie årsmöte hålls årligen senast 
under mars månad. 
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller 
revisorerna eller minst en femtedel av 
medlemmarna kräver det. 

6 § Ordinarie årsmöte hålls årligen senast 
under mars månad. 
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller 
revisorerna eller minst 50 medlemmar 
skriftligen kräver det. 

 

7 § Kallelse och föredragningslista till 

årsmöte eller extra möte utfärdas av 

styrelsen och utsändes till medlem, dock ej 

familjemedlem, senast fjorton dagar före 

mötet. 

7 § Kallelse och föredragningslista till 

årsmöte eller extra årsmöte utfärdas 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. 



 

8 § Vid ordinarie årsmöte skall följande 
ärenden förekomma: 
1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande att leda 
förhandlingarna. 
3. Val av sekreterare för mötets 
förhandlingar. 
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, 
att jämte ordförande 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. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen. 
10. Fastställande av medlemsavgift och 
budget för nästa verksamhetsår. 
11. Behandling av förslag som inkommit 
till årsmötet. 
12. Val av ordförande för föreningen. 
13. Fastställande av antalet 
styrelseledamöter samt val av 
styrelseledamöter. 
14. Val av revisorer och 
revisorssuppleanter för kommande 
verksamhetsperiod. 
15. Fastställande av antal ledamöter i 
valberedning samt val av valberedning och 
sammankallande ledamot i denna. 
16. Övriga ärenden. 
17. Mötets avslutande. 
 
 
Fråga som inte förekommer på 
föredragningslistan kan efter årsmötets 
beslut upptas till behandling men inte till 
beslut. 

8 § Vid ordinarie årsmöte ska följande 
ärenden förekomma: 
1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande att leda 
förhandlingarna. 
3. Val av sekreterare för mötets 
förhandlingar. 
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, 
att jämte ordförande 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 
styrelseledamöter samt val av 
styrelseledamöter. 
16. Val av revisorer och 
revisorssuppleanter för kommande 
verksamhetsperiod. 
17. Fastställande av antal ledamöter i 
valberedning samt val av valberedning och 
sammankallande ledamot i denna. 
18. Övriga ärenden som angivits i 
kallelsen. 
19. Mötets avslutande. 
 
Fråga som inte förekommer på 
föredragningslistan kan, efter årsmötets 
beslut, upptas till diskussion men inte till 
beslut. 

 

 

 



 

9 § Vid extra årsmöte skall förekomma 
ärenden enligt 8 § moment 1‐6 samt 
övriga ärenden som angivits i kallelsen. 
 
Vid extra årsmöte får ärenden inte 
behandlas som inte angivits i kallelsen. 

9 § Vid extra årsmöte ska förekomma 
ärenden enligt 8 § moment 1‐6 samt de 
ärenden som angivits i kallelsen. 
 

 

10 § Förslag och framställningar till 
årsmöte skall vara styrelsen skriftligen 
tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 

10 § 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 motionen samt 
komma med förslag till åtgärd.  
 

 

11 § Styrelsen består av ordförande och 
minst sex ledamöter. 
 
Styrelsens ordförande väljs för en 
mandatperiod på två år. Styrelsens övriga 
ledamöter väljs för en mandatperiod på 
två år på ett sådant sätt att hälften av 
platserna står till förfogande varje år. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare och kassör samt andra 
funktionärer vid behov. 

/oförändrat/ 

 



 

12 § Styrelsen sammanträder i god tid före 
årsmöte och i övrigt när ordförande eller 
minst tre ledamöter finner påkallat. 
 
 
Kallelse skall utgå minst fjorton dagar före 
sammanträdet. Vid brådskande ärenden 
kan dock styrelsen sammankallas med 
kortare varsel. 
 
Styrelsen är beslutför då minst halva 
antalet ledamöter, bland dem ordförande 
eller vice ordförande, är närvarande. 

12 § 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 beslutför 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. 

 

 

 

 

 

 

13 § Styrelsen handlägger föreningens 
angelägenheter, verkställer dess beslut, 
förvaltar dess tillgångar, bereder de 
ärenden som skall behandlas på årsmöten 
samt bevakar föreningens intressen. 
 
Föreningens medel skall förvaltas på ett 
omsorgsfullt och betryggande sätt. 
Föreningens firma tecknas av ordföranden 
och kassören var för sig. 
 
Styrelsen äger bemyndiga styrelseledamot 
eller annan föreningsmedlem att, var för 
sig eller i förening, handlägga särskilda 
ärenden eller teckna föreningens firma. 

/oförändrat/ 

 



14 § Vid årsmöten och styrelsens 
sammanträden 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 skall vid val 
användas slutna röstsedlar om så begärs. 
Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Vid 
lika röstetal äger ordförande utslagsröst 
utom vid val då lottdragning sker. 

14 § 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. 

Beslut vid styrelsesammanträden hanteras i §12. 

15 § Val i föreningen förbereds av en 
valberedning. Valberedningen skall bestå 
av minst tre ledamöter, av vilka en skall 
utses till sammankallande. 

/oförändrat/ 

 

16 § Föreningens förvaltning granskas för 
varje verksamhetsår av två revisorer. 
Revisorerna skall beredas tillfälle att 
fortlöpande granska styrelsens 
förvaltning. Revisorerna skall före 
februari månads utgång avge berättelse 
över granskningen av föregående års 
förvaltning och lämna förslag angående 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

/oförändrat/ 

 

 

 

17 § Ändring av, eller tillägg till, dessa 
stadgar skall beslutas av årsmöte. För 
beslut därom fordras minst två tredjedelar 
av avgivna röster vid två på varandra 
följande årsmöten med minst tre 
månaders mellanrum. Det ena årsmötet 
skall vara ett ordinarie årsmöte. Frågan 
om ändring av stadgarna skall framgå av 
kallelsen. 

/oförändrat/ 

 



 

18 § För upplösning av föreningen fordras 
beslut därom på två på varandra följande 
ordinarie årsmöten med minst tre 
fjärdedelar av avgivna röster. 
 
I händelse av föreningens upplösning skall 
dess samlingar överlämnas till 
sammanslutning med likartade intressen 
eller till arkiv eller bibliotek. Eventuella 
befintliga medel disponeras enligt sista 
mötets beslut. 

/oförändrat/ 

 


