
Stadgar för Släktföreningen Isak och Maria Svanströms efterkommande

§ 1

Föreningens namn är Släktföreningen Isak och Maria Svanströms efterkommande och dess
hemort är Helsingfors.

§ 2

Föreningen har till ändamål att tillvarataga släktens traditioner, främja samhörighetskänslan
bland dess medlemmar och vårda minnet av gångna släktled.

§ 3

Föreningen strävar att förverkliga sitt syftemål genom att

< ordna möten, där medlemmarna får tillfälle att stifta bekantskap med varandra
< samla, förteckna och förvara handlingar, brev, skrifter, bilder, fotografier,

urklippssamlingar och publikationer, som belyser släktens öden
< samla, förteckna och i egna eller offentliga samlingar förvara släkten tillhöriga

minnesföremål
< utreda släktens öden samt göra dess medlemmar förtrogna med forskningsresultaten
< föra en fortlöpande matrikel över släktens medlemmar.

§ 4

Som medlem av föreningen kan godkännas envar, som härstammar från Isak och Maria
Svanström eller är gift med en ättling till dem.

§ 5

Anmälan om önskan att inträda i föreningen skall göras hos föreningens styrelse, som fattar
beslut om beviljande av medlemskap. Medlem, som önskar avgå från föreningen, bör anmäla
därom hos styrelsen.

§ 6

Föreningens medlemmar erlägger de avgifter, som ordinarie släktmöte fastställt. Styrelsen bör
föra matrikel över föreningens medlemmar.

§ 7

Säktmöte hålles på kallelse av styrelsen på tid och ort, som styrelsen fastställer. Släktmötet
öppnas och ledes av styrelsens ordförande eller vid förfall för honom av viceordföranden.



§ 8

Föreningens årsmöte, som benämnes ordinarie släktmöte, hålles en gång om året senast i
augusti månad. Kallelsen skall delges medlemmarna på sätt som styrelsen bestämmer.
Följande ärenden behandlas:

1. Styrelsens redogörelse för föreningens verksamhet under senaste kalenderår
2. Föreningens räkenskaper under föregående kalenderår samt revisorernas utlåtande
3. Fastställelse av bokslutet för det tilländalupna kalenderåret och beslut om beviljande av

ansvarsfrihet åt styrelsen och föreningens funktionärer
4. Beslut om årsavgiftens storlek för det löpande kalenderåret
5. Val av medlemmar i föreningens styrelse, som består av minst 5 och högst 9 medlemmar,

för tiden intill nästa ordinarie släktmöte
6. Val av två revisorer och två suppleanter för dem för det löpande kalenderåret.

§ 9

Vid släktmöte tillkommer envar närvarande till myndig ålder kommen medlem lika rösträtt.

Omröstning är öppen. Faller rösterna jämnt, blir den mening ordföranden omfattat mötets
beslut. Faller rösterna jämnt vid val avgör lotten.

§ 10

Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande och nödiga funktionärer. Valbar till
styrelsen är envar röstberättigad medlem. Till funktionär kan även utses person utanför
styrelsen.

§ 11

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och bör överlämnas till revisorerna för
granskning senast under påföljande februari månad. Revisorernas utlåtande angående
granskningen av räkenskaperna och skötseln av föreningens angelägenheter bör senast under
påföljande mars månad inlämnas till styrelsen.

§ 12

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och viceordförande gemensamt eller den
ena av dem jämte sekreteraren.

§ 13

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens upplösning, kan fattas blott vid
ordinarie släktmöte och om sådant ärende särskilt nämnts i möteskallelsen.

§ 14

Om föreningen upplöses, skall vid det sista släktmötet beslut fattas om användningen av
föreningens tillgångar i enlighet med dess syftemål.


