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Stadgar för Kävlingebygdens släktforskarförening. 
 
§ 1. Föreningens namn är Kävlingebygdens Släktforskarförening, nedan kallad föreningen. 
Föreningen och styrelsen har sitt säte i Kävlinge. Föreningen, som bildades den 15 januari 
1985, är en fristående ideell förening. 
 
§ 2. Föreningens ändamål är att främja släkt- och folklivsforskning i Kävlinge med omnejd. 
       Föreningen har till uppgift: 
 att skapa intresse för släkt- och folklivsforskning bland såväl yngre som äldre 
 att stimulera och underlätta medlemmarnas forskningsarbete 
 att förvalta föreningens arkiv, databaser och bibliotek 
 att samverka med olika typer av släkt- och folklivsforskarintressenter. 
 
§ 3. Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund (SSF) och Skånes 
Släktforskarförbund (SkSF)  
 
§ 4. Medlemmarna utgöres av årsbetalande medlemmar och hedersledamöter. Till heders- 
ledamot kan årsmötet utse person, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens 
verksamhet.    
Medlem skall senast den 28 februari ha erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift för 
innevarande kalenderår. 
 
§ 5. Föreningen leds av en styrelse, som består av ordförande och ytterligare sex ledamöter 
samt två suppleanter. Val av styrelse sker av årsmötet. Ordförande, vice ordförande och 
kassör väljes av årsmötet och väljes liksom övriga ordinarie styrelseledamöter på två år, dock 
så att dessa ej avgår samtidigt. Suppleanter väljes på ett år. Styrelsen är beslutsmässig då 
minst halva antalet ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande. 
  
Styrelsen åligger  
 att kalla till årsmöte och bereda de ärenden, som skall behandlas på årsmötet 
 att avge årsredovisning, vilken skall innehålla verksamhetsberättelse, resultaträkning och 

balansräkning 
 att verkställa årsmötets beslut 
 att utse personer att teckna föreningens firma 
 att som högsta beslutande organ mellan årsmötena handha föreningens angelägenheter 
 
§ 6. Årsmöte skall hållas senast den 15 februari. Kallelse med föredragningslista, styrelsens 
förslag och förslag från medlemmar samt verksamhetsberättelse, skall senast två veckor före 
årsmötet utsändas till samtliga medlemmar.  
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna påkallar detta. Vid extra årsmöte får beslut 
endast fattas i de ärenden, som angivits i kallelsen. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som 
stadgats för ordinarie årsmöte. 
De val, som skall företagas vid årsmötet, bereds av en valberedning bestående av tre 
ledamöter, varav en sammankallande. 
 
§ 7. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:                                                                                                                                                    



      1.  Årsmötets öppnande. 
      2   Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst. 

3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.       

      5.  Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
      6.  Föredragning av revisorernas berättelse. 
      7.  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
      8.  Behandling av förslag från styrelse och medlemmar. 
      9.  Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår. 
    10.  Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter. 
    11.  Val av revisorer samt revisorssuppleant. 
    12.  Val av valberedning, varav en sammankallande. 
    13.  Val av ombud till Skånes Släktforskarförbund (SkSF) förbundsstämma 
    14.  Val av ombud till Sveriges Släktforskarförbunds (SSF) riksstämma. 
    15.  Övriga ärenden. 
    16.  Årsmötets avslutande. 
 
 §  8. Styrelsen skall anordna föreningsmöten första helgfria onsdagen i varje månad, dock ej i          
        Januari, juni, juli, augusti eller då styrelsen beslutar att uppehåll skall göras.  
 
§  9. Styrelsen sammanträder en gång per månad, normalt sista onsdagen i månaden, dock ej i 
juni och juli. Protokoll skall föras. 
 
§ 10. Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Kassören 
ansvarar för att resultaträkning och balansräkning upprättas. 
 
§ 11. Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer, som jämte en 
revisorssuppleant, väljes av årsmötet på ett år.  
 
§ 12. Medlem, som vill ha förslag behandlat av årsmötet, skall senast den 1 december inlämna 
detta till styrelsen. Förslag skall vara skriftligt. 
 
§ 13. Föreningens register får endast brukas för enskild forskning och ej i kommersiellt syfte. 
Vid tryckning av alster skall föreningens namn och källor anges. 
 
§ 14. Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas av årsmötet. För sådana 
beslut fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Fråga om stadgeändring måste 
vara meddelad i kallelse för att beslut skall kunna fattas. 
 
§ 15. För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande 
årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie, med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. 
I händelse av föreningens upplösning bör emottagna samlingar överlämnas enligt proveniens, 
om ej annat åstundas. Övrigt material doneras till Lunds Landsarkiv. Befintliga medel 
disponeras enligt sista årsmötets beslut. 
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