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Släktföreningen Fosie-Sylvan 

Stadgar för släktföreningen Fosie-Sylvan antagna vid ordinarie 

föreningsstämma i Vadstena lördagen den 4 augusti 2018. 

 

§1 Ändamål. 

 Föreningen har till ändamål  

 att verka för sammanhållning och inbördes stöd inom släkten 

 att värna gemensamma släktintressen 

 att fullständigt och korrekt registrera släkten 

 att verka för forskning om släkten och till medlemmarna förmedla kunskap om släktens 

historia 

 att ta till vara, registrera och vårda handlingar, brev och föremål av betydelse för släktens 

historia..  

§2 Medlemskap 

 Alla som är ättlingar till kontraktsprosten Nils Christensson Sijlvan och make eller maka, 

änkling eller änka och adoptivbarn till en ättling kan bli medlemmar i släktföreningen. En 

samboende som har gemensamma barn med sådan släkting kan bli medlem efter anmälan 

från båda parter. Om det inte finns gemensamma barn kan sammanboende bli passiv 

medlem utan rösträtt efter anmälan från båda parter.  

 Barn till medlemmar räknas som medlemmar utan rösträtt tills de fyllt 18 och måste 

därefter söka eget medlemskap 

 Medlem ska ha uppnått 18 års ålder, men betala medlemsavgift först efter fyllda 23.   

 Utebliven avgift medför uteslutning ur föreningen såvida inte styrelsen finner särskilda 

skäl till fatta ett annat beslut.. 

 Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie stämma. 
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§3 Styrelse 

 Styrelsen har sitt juridiska säte i Malmö.   

 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, fyra andra 

ledamöter samt fem personliga suppleanter för dessa. 

 Samtliga väljes på ordinarie föreningsmöte för tiden till nästa ordinarie möte. 

 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordföranden tillsammans med 

den som styrelsen utser. 

 Av styrelsens ordinarie ledamöter kan ordföranden icke väljas om för en ny period. Ny 

ordförande skall väljas ur annan släktgren än den avgående och väljas i turordning mellan 

släktgrenarna. Samtliga släktgrenar skall vara representerade i styrelsen av en ledamot och 

en personlig suppleant. 

 Styrelsen utser sekreterare, kassör och övriga befattningshavare för föreningens olika 

aktiviteter. Dessa befattningshavare kan utses både inom och utom styrelsen. Uppgifterna 

skall så långt möjligt fördelas lika mellan de fem släktgrenarna. 

 

§ 4 Valbarhet till styrelsen 

 

  Varje medlem av föreningen som inte är passiv medlem är valbar till styrelsen. 

§ 5 Styrelsens sammanträden 

 Styrelsen sammanträder minst en gång årligen. Tid och plats bestäms av ordföranden eller 

när två styrelseledamöter kräver det. Kallelse utfärdas av sekreteraren och utgår till 

samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter. Ordinarie ledamot som inte kan närvara har 

skyldighet att underrätta sin personliga suppleant. 

 Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande och överens om besluten. 

 Då fler än tre ledamöter är närvarande gäller majoritetsbeslut.  

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

 Vid styrelsen sammanträde har enbart ordinarier ledamöterna och i förekommande fall 

deras personliga suppleanter rösträtt.  

 Hedersledamöter, förutvarande ordförande och vice ordförande skall informeras om 

styrelsens sammanträden och har rätt närvara.  

 Föreningens ordförande har rätt att bjuda in andra föreningsmedlemmar t ex föreningens 

valda revisorer till styrelsens möte.  

 Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av ordförande och en närvarande 

styrelseledamot. 

 Uppdraget som medlem i styrelsen ger ingen rätt till arvode för styrelseuppdraget.  

 Styrelsens sammanträden kan även äga rum via internet. Vid sådana möten gäller samma 

regler som för fysiskt möte. 
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§ 6 Styrelsens uppgifter 

 Styrelsens uppgift är att löpande främja föreningens ändamål 

 Styrelsen prövar och avgör frågor om hur föreningens disponibla medel skall användas. 

 Styrelsen skall upprätta anvisningar för föreningens olika aktiviteter och delge dessa till 

föreningens medlemmar. 

 Donations- och testamentsmedel förvaltas och disponeras i enlighet med givarnas 

bestämmelser.   

§ 7 Valberedning 

 Valberedningen utses av styrelsen senast ett år före nästa ordinarie föreningsmöte. 

Valberedning skall bestå av fem ledamöter, en från varje släktgren.  

 Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och suppleanter skall 

tillställas föreningens ordförande i god tid före föreningsmötet. 

 Valberedningen skall biträda styrelsen med att finna förtroendemän för föreningens olika 

aktiviteter. 

 Styrelseledamot och suppleant för denne får icke vara ledamot av valberedningen. 

 

 

§ 8 Revisorer och revision. 

 Vid ordinarie föreningsmöte utses två revisorer jämte en suppleant med uppdrag att 

granska styrelsens förvaltning, räkenskaper och årsberättelse. 

 Redovisningen omfattar tiden fr.o.m. 1 januari det år ordinarie föreningsmöte hålles t.o.m. 

31 december året före nästa ordinarie föreningsmöte. 

 Oberoende av att redovisningsperioden omfattar flera år skall dock revisorernas 

granskning ske årligen och en revisionsberättelse ska avlämnas till föreningens ordförande 

senast den 30 juni varje år. Revisionsberättelsen för året före ordinarie föreningsstämma 

ska avlämnas i god tid före föreningsmötet. 

 

§ 9 Föreningsmöten 

 Ordinarie föreningsmöte hålls vart femte år på tid och plats, som styrelsen bestämmer.  

 Extra föreningsmöte kan sammankallas enligt styrelsens beslut eller på begäran av minst 

tio föreningsmedlemmar. 

 Kallelsen till föreningsmöte skall ske skriftligen till varje föreningsmedlem eller varje 

föreningsmedlemsfamilj senast fyra veckor före mötet. 

 Allmänt släktmöte skall anordnas i samband med ordinarie föreningsmöte. Preliminär 

underrättelse om tid och plats för allmänt släktmöte skall ske skriftligen till varje betalande 

släktmedlem eller medlemsfamilj senast december före sammanträdesåret. 
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§ 10 Föreningsmöte: Rösträtt. Ärenden. 

 

 Varje föreningsmedlem som betalt fastställd medlemsavgift har rösträtt med en egen röst 

vid föreningsmötet. Föreningsmedlem som inte kan vara med på föreningsmötet kan 

genom fullmakt överlåta sin rösträtt på närvarande medlem. Ingen medlem får dock utöva 

rösträtt med mera än sammanlagt tre röster. 

 Vid lika röstetal avgörs val till förtroendeuppdrag genom lottning. Vid lika röstetal i andra 

frågor har föreningens ordföranden utslagsröst. Alla frågor avgörs genom öppen 

omröstning om inte någon närvarande röstberättigad medlem kräver sluten omröstning.  

 Styrelsens ledamöter får inte delta i valet av revisorer och revisorssuppleanter.  

 Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma: 

a) Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

b) Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 

c) Val av två justeringsmän. 

d) Föredragning av protokoll från föregående föreningsmöte 

e) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens 

förvaltningsberättelse för den tid, som förflutit sedan föregående föreningsmöte. 

Redovisning av verksamhet och aktuell status i de stiftelser, som är knutna till 

släktföreningen. 

f) Föredragning av revisionsberättelse. 

g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

h) Beslut om årsavgiftens storlek och beslut om avsättning till fonder. 

i) Övriga frågor – som kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem. En övrig 

fråga som väcks av enskild medlem måste ha anmälts till ordförande senast sex 

veckor före föreningsmötet. Över sådant ärende skall styrelsens yttrande föreligga. 

j) Val av ordförande i föreningen och övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter. 

k) Val av revisorer och suppleant. 

 

§ 11 Stadgeändringar. 

 För ändringar av dessa stadgar fordras beslut vid ordinarie föreningsmöte med minst två 

tredjedelar av avgivna röster. 

 

 

 

Vadstena lördagen den 4 augusti 2018. 

 

 

 


