
Stadgar för Raseborgs släkt- och bygdeforskare 

1. Föreningens namn, hemort, verksamhetsområde och språk 

Föreningens namn är Raseborgs släkt- och bygdeforskare r.f., dess hemort är Ekenäs och dess 

verksamhetsområde Ekenäs med omnejd. Föreningens språk är svenska. 

 

2. Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att befrämja släkt- och bygdeforskning på verksamhetsområdet 

genom att öka intresset för ifrågavarande forskning i allmänhet samt genom att höja särskilt 

amatörernas kunnande härvidlag. I detta syfte ordnas informationstillfällen, föreläsningar, 

kurser, studiebesök och –resor. 

 

3. Medlemmar 

Som föreningens medlemmar kan styrelsen anta person som önskar befrämja släkt- och 

bygdeforskning i alla dess former eller är allmänt intresserad av föreningens verksamhet. 

Till hedersmedlem kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla person som 

synnerligen förtjänstfullt befrämjat föreningens verksamhet. 

Medlem erlägger en avgift som fastställs av årsmötet. Ständig medlem blir den som såsom 

engångsavgift erlägger en 10-faldig medlemsavgift. Hedersmedlem erlägger ingen 

medlemsavgift. 

Medlem som trots skriftlig påminnelse, inte erlagt sin medlemsavgift senast inom 14 dagar 

efter förfallodagen, kan styrelsen anse ha avgått ur föreningen och eventuella nycklar till 

forskarutrymmet Lyan bör återlämnas. 

 

4. Styrelsen 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av vid årsmötet årligen vald ordförande 

jämte fyra (4) medlemmar och två (2) suppleanter. Styrelsen väljer inom sig viceordförande 

och sekreterare. Årsmötet avgör i vilken ordning suppleanterna inkallas vid förfall för 

ordinarie styrelsemedlem. 

Till styrelsens uppgifter hör: 

- att leda föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och föreningsmötets beslut 

- att ta initiativ som befrämjar föreningens verksamhet 

- att förvalta föreningens medel och egendom 

- att kalla till föreningsmöten och förbereda frågor för dem 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre (3) ledamöter så önskar. 

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst två (2) ledamöter är 

närvarande. Styrelsen kan tillsätta nödiga utskott och kommittéer. 

 

5. Föreningsmöte 

Föreningens möten är årsmöte eller extra föreningsmöte. 

Föreningen sammanträder årligen till årsmöte, som hålls i februari månad. Kallelse till 

årsmötet skall utgå minst fjorton (14) dagar för mötet genom annons i den på föreningens 

verksamhetsområde bland medlemmarna mest spridda dagstidning. Frågor avsedda att 

behandlas av årsmötet inlämnas till styrelsen senast tjugo (20) dagar före årsmötet. 

Vid årsmötet behandlas följande ärenden: 

a) Val av ordförande, viceordförande, sekreterare samt två (2) protokolljusterare för mötet 

b) Konstaterande av mötets behörighet 

c) Fastställande av mötets arbetsordning 



d) Granskning av verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen över 

föregående års verksamhet 

e) Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 

f) Eventuella förtroendemannaarvoden och resersättningar samt medlemsavgifter 

g) Budgeten för det ingångna verksamhetsåret 

h) Fastställande av föreningens verksamhetsplan 

i) Val av föreningens ordförande 

j) Vala av fyra (4) styrelsemedlemmar och två (2) suppleanter samt fastställande av i 

vilken ordning suppleanterna inkallas till styrelsens möten vid förfall för ordinarie 

styrelsemedlem 

k) Val av två (2) verksamhetsgranskare och suppleanter för dem 

l) Övriga ärenden, som mötet under punkt c) beslutit att uppta till behandling 

               Föreningen kan kallas till extra föreningsmöte då styrelsen finner detta behövligt eller minst 

               en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar för uppgivet särskilt ärende skriftligen härom 

               anhåller hos styrelsen. Kallelse till extra föreningsmöte sker såsom årsmöte. 

 

6. Tecknandet av föreningens namn 

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med styrelsens 

sekreterare eller med styrelsemedlem som styrelsen härtill befullmäktigat. 

 

7. Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Bokslutet 

uppgörs och överlämnas till verksamhetsgranskarna före den 31 januari och 

verksamhetsgranskarna avger skriftlig berättelse över verksamheten och räkenskaperna inom 

tio (10) dagar härefter. 

 

8. Anslutning till takorganisation 

Om eventuell anslutning till takorganisation/förbund besluter föreningsmöte 

 

9. Stadgeändring 

Föreningens stadgar kan ändras efter beslut vid två (2) på varandra följande föreningsmöten. 

Besluten fattas med minst ¾ röstmajoritet. 

 

10. Upplösning av föreningen 

Beslut om upplösande av föreningen fattas av föreningsmöte med minst ¾ majoritet. Om 

föreningen upplöses skall dess eventuella tillgångar tillfalla Västra Nylands 

landskapsmuseum. 

 

 


