Stadgar för Släktföreningen Gustaf Albert Lindebergs Ättlingar
*1§*
Föreningens namn skall vara Släktföreningen Albert & Augusta Lindebergs Ättlingar.
*2§*
Ändamål
Lindebergska släktföreningen har till ändamål, att stärka släktbanden, att föra ett släktregister, att förvalta och utöka släktens historiska material samt att i övrigt tillvarata för
släkten gemensamma intressen.
*3§*
Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av varje ättling till Gustaf Albert Lindeberg, född den 24/9 1823 i
Nyköping, samt av sådan ättlings make, maka, änkling eller änka. Hedersledamot väljs av
allmänt släktmöte.
*4§*
Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes av allmänt släktmöte på förslag av styrelse och gäller för en period
av tre år i taget. Medlem som ej betalat avgift, äger ej rätt att deltaga i släktmötets beslut.
*5§*
Ekonomi
Styrelsen äger rätt att använda medel, som influtit genom medlemsavgifter eller på annat sätt,
till fullföljande av föreningens ändamål.
*6§*
Släktmöte
Allmänt släktmöte hålls vart 3:e år på tid och plats som styrelsen bestämmer, då följande
ärenden handlägges:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

9/
10/
11/

Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän för mötets protokoll
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Beslut rörande ansvarsfrihet
Fastställande av medlemsavgift
a/
Val av ordförande för styrelsen
b/
Val av 4 styrelseledamöter med 4 suppleanter
c/
Val av 2 revisorer med 2 suppleanter
d/
Val av 3 ledamöter i valberedningen
Förslag väckt av styrelsen
Förslag väckt av föreningsmedlem och insänt till styrelsen senast 4 veckor före
mötet
Övriga frågor

Extra släktmöte hålles då styrelsen eller minst 25 medlemmar skriftligen gör framställning
härom med angivande av ärende som skall förekomma på stämman.
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Kallelse till släktmöten skall ske senast sex (6) veckor före allmänt släktmöte och en (1)
månad före extra möte.
Till kallelsen till släktmöte skall bifogas föredragningslista och - så vitt gäller allmänt
släktmöte – verksamhetsberättelse.
*7§*
Röstning
Varje röstberättigad föreningsmedlem äger deltaga i beslut. Omröstning skall ske öppet.
Dock kan vid val av ledamot detta val ske slutet, om medlem så begär. Vid lika röstetal gäller
den mening, som mötesordförande biträder. Vid val skilje dock lotten.
*8§*
Styrelse
Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande, fyra ledamöter och fyra
suppleanter. Styrelsen väljs av allmänt släktmöte för en period av tre år.
Släktföreningens firma tecknas av ordförande eller kassör.
Styrelsen utser inom sig: vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare, varav högst 2
ämbeten får innehas av samma person.
Styrelsen är beslutsmässig, när minst 3 ledamöter är närvarande och alla är ense om beslutet.
Ordföranden har utslagsrätt vid lika röstetal. Över styrelsens beslut skall protokoll föras.
Styrelsen är skyldig att föra räkenskapshandlingar per kalenderår och för tre år i taget. Räkenskapshandlingarna skall vara avslutade och jämte bokslut överlämnade till revision senast den
31 mars det år allmänt möte skall hållas.
*9§*
Stadgeändring
Dessa stadgar får ändras, när allmänt släktmöte så beslutar med ett röstetal, som utgör minst
två tredjedelar av röstberättigade närvarande medlemmar. Enskild föreningsmedlem, som vill
väcka förslag om ändring, bör meddela detta förslag till styrelsen senast två månader före
allmänt släktmöte och styrelsen skall före allmänna släktmötet delge föreningsmedlemmarna
förslaget.
I händelse av släktföreningens upplösning skall föreningen vid sitt sist avhållna släktmöte
besluta om hur man skall förfara med föreningens tillgångar, skulder och eventuella
förpliktelser.
--- * --Dessa stadgar antogs vid släktföreningens allmänna möte den 30 oktober 1993 och
namnändrades vid släktföreningens allmänna möte den 22 oktober 2005.
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