Stadgar
för
SLÄKTFÖRENINGEN BJÖRKMAN-BJÖRKENHEIM I SVERIGE
antagna 1964-05-17, reviderade 2004-09-04 och 2015-09-19

§ 1 Ändamål
Släktföreningen Björkman-Björkenheim i Sverige har till ändamål:
att verka för sammanhållningen inom släkten samt
att tillvarataga gemensamma släktintressen.
Föreningen förverkligar sitt syfte genom
att anordna släktmöten,
att föra en släktkalender,
att samarbeta med motsvarande släktförening i Finland.

§ 2 Medlemskap
Medlem av släktföreningen kan vara varje ättling av brukspatronen Lars Biörckman på Nedre Fösked i
Nyeds socken i Värmland (född 1667, död 1729), samt ättlings partner, änkling eller änka.
Till hedersmedlem av föreningen kan genom beslut på allmänt släktmöte väljas person, som särdeles
verksamt främjat föreningen eller dess syften, och som uppfyller fordringarna för medlemskap. Ständig
medlem är den som tidigare före 2003 erlagt en engångsavgift.

§ 3 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av ordförande och tre till fem övriga
ledamöter, samtliga valda på ordinarie släktmöte. Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare och de
övriga funktionärer, som befinnas erforderliga och beslutar om uppgiftsfördelning mellan ledamöterna.
Vid avgång av styrelseledamot under tiden mellan två ordinarie släktmöten kompletterar föreningen vid
ett extra släktmöte styrelsen för den återstående mandattiden. Avgående styrelseledamot kan omväljas.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Revisorer
På varje ordinarie släktmöte utses för tiden intill nästa ordinarie släktmöte två revisorer. Styrelsens
ledamöter få ej deltaga i val av revisorer. Avgående revisor kan omväljas.
§ 5 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta behovet det påkallar. Styrelsen är beslutmässig,
då minst tre ledamöter, ordföranden medräknad, är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som
ordföranden biträder. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
Styrelsen äger rätt att vid behov höra utomstående experter, ävensom att till möte kalla representanter för
motsvarande släktförening i Finland.

§ 6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och skattmästaren, två i förening.

§ 7 Årsredovisning
Föreningens räkenskaper skola avslutas för kalenderår. Före februari månads utgång skall styrelsen
avlämna föreningens protokoll och räkenskaper för föregående år till revisorerna. Berättelse över den
verkställda revisionen delgives styrelsen före den 1 april samma år.

§ 8 Ordinarie och extra släktmöte
Ordinarie släktmöte hålles vart tredje år inom april-september månad, på plats, som av styrelsen
bestämmes. Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:
1) Val av mötesordförande.
2) Val av mötessekreterare.
3) Fråga om släktmötet blivit behörigen sammankallat.
4) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5) Fastställande av röstlängd.
6) Fastställande av dagordning.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
8) Revisorernas berättelse.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10) Propositioner från styrelsen.
11) Motioner.
12) Bestämmande om årsavgiftens storlek.
13) Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
14) Val av revisorer.
15) Val av valberedning.
16) Övriga frågor.
Då styrelsen eller revisorerna så finner nödigt, eller då minst fem medlemmar så begär, skall styrelsen
kalla till extra släktmöte för att behandla den eller de frågor, som i kallelsen angivas.
Kallelse till ordinarie och till extra släktmöte skall utsändas senast en månad i förväg genom brev eller ebrev under föreningsmedlemmarnas i medlemsregistret angivna adresser. Dessutom bör förberedande
meddelande om ordinarie släktmöte utsändas senast tre månader i förväg.
Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling (motion) skall inkomma med skriftlig framställning
till styrelsen senast 14 dagar före mötet.
§ 9 Rösträtt och omröstning vid släktmöte
Vid släktmöte äger varje föreningsmedlem, som erlagt årsavgift, ständig medlem och hedersmedlem en
röst. Där någon det yrkar, förrättas val med slutna sedlar, undantagandes val av mötesordförande och
justeringsmän vid släktmöte. Sistnämnda val, liksom all annan omröstning i andra frågor skall ske öppet.
Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men i andra frågor gäller den mening som mötesordförande
biträder.
Frånvarande röstberättigad föreningsmedlem kan av sådan närvarande medlem genom fullmakt företrädas;
dock äger ingen att på grund av fullmakt föra talan för mer än tre personer.
§ 10 Avgifter
Föreningsmedlem erlägger årsavgift med det belopp, som bestämmes på ordinarie släktmöte. Ständig
medlem och hedersmedlem betalar ingen årsavgift
Årsavgift för löpande år skall vara erlagd senast en månad efter avisering.
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§ 11 Stadgeändring och upplösning av föreningen
För ändring av dessa stadgar, ävensom för upplösning av föreningen erfordras att samstämmiga beslut
därom med minst ⅔ av de avgivna rösterna fattas vid två på varandra följande, med minst ett års mellanrum
hållna släktmöten, varav det ena skall vara ordinarie släktmöte. I enahanda ordning och vid samma
släktmöten beslutas huru - vid föreningens upplösning - med dess tillgångar skall förfaras.
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