
Stadgar för ”Memmingsforskarna. Föreningen för släkt- och 

lokalhistorisk forskning i Memmingsbygden”. 
 

Antagna av årsmötet 1 september 2008. 
 
 

 
§ 1. Förening och hemort 
Föreningen Memmingsforskarna är en ideell förening verksam i Norrköpings 

kommun. Med Memmingsbygden avses bygden kring Motala ström mellan 
Roxen och Glan samt i sin vidgade mening Memmings härad. 

 
 
§ 2. Mål och syfte 

Föreningen skall bedriva bildning, dokumentation och forskning rörande 
släkt- och lokalhistoria. Föreningen skall vara öppen för alla och organiseras 

enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och 
ansvarstagande eftersträvas. Föreningen skall dokumentera 
Memmingsbygdens historia samt hembygder och släktanor de boende i 

bygden härstammar från. 
 
 

§ 3. Verksamhetsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med 

kalenderåret. 
 
 

§ 4. Medlemskap 
Som medlem antas alla som godkänner dessa stadgar och betalar fastställd 

medlemsavgift.  
Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt i samband med 

årsmöten och andra utlysta föreningsmöten. 

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen 
anmäla detta till styrelsen. 

Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av 

styrelsen. Upphävning av styrelsens beslut om avstängning sker på 
närmaste årsmöte om minst hälften av de närvarande så begär. 

 
 
§ 5. Medlemsavgift 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. 
 
 

§ 6. Styrelsen och dess verksamhet 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 

föreningens ordförande, kassör, sekreterare, studieorganisatör och övriga 
ledamöter i udda antal. Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga 
ledamöter har två års mandattid. Dessa utses så att hälften väljs udda år 

och hälften jämna år. Eventuella suppleanter har ett års mandattid. 



 Föreningens ordförande är tillika styrelsens ordförande. Övriga 

styrelseposter utses av styrelsen inom sig. 
 Styrelsen skall ta till vara medlemmarnas intressen, verkställa 

beslut som fattas på årsmötet samt ansvara för föreningens verksamhet och 
tillgångar. 
 Styrelsen utser föreningens firmatecknare. 

 Styrelsen är beslutsmässig i fall minst hälften av ledamöterna 
deltar i mötesbeslut. 
 Ordföranden, eller av styrelsen utsedd ställföreträdare, måste 

närvara vid styrelsemöte. 
 Beslut fattat på styrelsemöten skall skriftligen dokumenteras och 

justeras. 
 Styrelsen har att ansvara för bevarande av protokoll, 
korrespondens, räkenskaper och andra handlingar som belyser föreningens 

verksamhet. 
 

 
§ 7. Valberedning 
Valberedning väljs på årsmötet och skall bestå av minst tre medlemmar 

varav en sammankallande. Valberedningens ledamöter får ej inneha 
styrelseuppdrag i föreningen. 
 Valberedningen har till uppgift att föreslå årsmötet föreningens 

ordförande och övriga styrelseledamöter. 
 

 
§ 8. Revisorer 
Föreningens revisorer skall vara minst två och väljs på årsmötet. Revisorerna 

får ej inneha styrelseuppdrag i föreningen. Revisorerna granskar föreningens 
räkenskaper och förvaltning. 

 
 
§ 9. Årsmöte 

Ordinarie årsmöte hålls innan mars månads utgång varje år. Styrelsen 
beslutar om tid och plats. För behörighet skall årsmötet skriftligen utlysas, 
antingen via personligt meddelande eller via annonsering, senast två veckor 

innan årsmötet skall äga rum. 
 Motioner till årsmötet skall kommit styrelsen tillhanda senast 31 

december. 
 Vid årsmötet skall protokoll föras och justeras på sedvanligt sätt. 
 

Följande ärenden skall behandlas på ordinarie årsmöte: 
1. Mötets öppnande 
2. Mötets behöriga utlysande 

3. Val av mötets ordförande 
4. Val av mötets sekreterare 

5. Godkännande av dagordning 
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Styrelsens ekonomiska berättelse 



9. Revisorernas berättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Förslag på verksamhet inför kommande verksamhetsår 

12. Fastställande av medlemsavgift 
13. Val av föreningens ordförande 
14. Val av övrig styrelse 

15. Val av revisorer 
16. Val av valberedare 
17. Inkomna motioner 

18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 

 
 
§ 10. Extra årsmöte 

Om styrelsen eller revisorer eller minst hälften av föreningens medlemmar så 
kräver, kallar styrelsen till extra årsmöte. På extra årsmöte kan endast de 

ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Extra årsmöte utlyses på samma 
sätt som ordinarie årsmöte. 
 

 
§ 11. Röstetal 
Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte 

avgörs med enkel röstövervikt (majoritet). Nedlagda röster räknas ej. Varje 
person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande 

utslagsröst. Rösträtt må utövas endast av personligt närvarande 
medlemmar. 
 

 
§ 12. Stadgeändring 

Föreliggande stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltigt 
måste ändringen antas med två tredjedels majoritet. Då önskemål om 
stadgeändring föreligger, måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till 

årsmötet. Ändringar av föreningens stadgar § 2 Mål och syfte, § 12 
Stadgeändring och § 13 Föreningens upplösning, kräver likalydande beslut 
på två varandra följande årsmöten, varav det senare kan vara ett extra 

årsmöte. 
 

 
§ 13. Upplösning 
Förslag om föreningens upplösning skall framläggas på ordinarie årsmöte. 

Frågan om föreningens upplösning skall framgå av kallelsen. Föreningens 
upplösning skall ske med två tredjedels majoritet. Vid upplösningen skall 
föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar fördelas i 

enlighet med årsmötets beslut. 


