
Släktföreningen  
SVINHUFVUD I WESTERGÖTLAND 

STADGAR  
för 

SLÄKTFÖRENINGEN SVINHUFVUD I WESTERGÖTLAND 
 

§ 1 
 
Släktföreningen Svinhufvud i Westergötland är en ideell förening, som har till ändamål 
  - att verka för sammanhållningen inom ätten; 
  - att tillvarata ättens intressen; 
  - att utforska ättens historia och göra den känd för medlemmarna; 
  - att samla och bevara arkivalier, porträtt, fotografier och annat som är ägnat att 
    belysa ättens historia. 

 
§ 2 

 
Medlemskap kan vinnas av: 
 - alla på Riddarhuset inskrivna till myndig ålder komna medlemmar av ätten 
     samt den som de är gifta med; 
 - alla till myndig ålder komna barn till kvinna som tillhör ätten samt den som de  
                        är gifta med; 

- alla till myndig ålder komna barnbarn till kvinna som tillhör ätten samt den 
  som de är gifta med. 
 

Familjemedlemskap kan vinnas av: 
- en familj bestående av en eller två vuxna personer och deras barn upp till 

utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år, varav minst en av de vuxna 
innehar eller skulle kunna inneha ett medlemskap enligt första stycket. 
 

Styrelsen får till medlem anta en person som står ätten nära genom annan släktskap än ovan 
sagts, eller p g a synnerligt intresse. Styrelsen beslutar i övrigt om tillämpningen av 
bestämmelserna om medlemskap och om formerna för ansökan, beviljande och upphörande 
av medlemskap. 
 

§ 3 
 
Släktmötet bestämmer årsavgiftens storlek varvid avgiften för familjemedlemskap bestäms 
särskilt. Årsavgiften skall erläggas årligen. Släktmötets beslut om årsavgift gäller fr o m året 
efter det år avgiften beslutats fram t o m utgången av det år nytt avgiftsbeslut fattats.  
 
Medlem som under tre år underlåter att betala årsavgift kan av styrelsen uteslutas ur 
föreningen såvida icke oguldna årsavgifter erlägges inom en månad efter skriftlig anmodan. 
 
Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsen befria medlem från avgift. 

 
§ 4 

 
Föreningens beslutande organ är släktmötet och styrelsen. 

 
§ 5 

 
Släktmöte är dels ordinarie och dels extra.  
 
Ordinarie släktmöte bör hållas vart fjärde år på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse härtill utfärdas minst en månad före mötet av ordföranden och tillställs föreningens 
medlemmar genom brev, e-post eller på annat lämpligt sätt, om deras adress är känd. Till 



sammanboende medlemmar får kallelsen skickas gemensamt. Vid familjemedlemskap skickas 
kallelsen till den adress som familjeföreträdare uppgivit. 
 
Om styrelsen och revisorerna så finner påkallat eller om minst hälften av de aktiva 
medlemmarna så begär - skriftligen och med angivande av ändamålet - skall styrelsens 
ordförande, snarast och på sätt i föregående stycke sägs, utfärda kallelse till extra släktmöte 
att sammanträda tidigast en månad efter kallelsens utfärdande. Vid sådant extra släktmöte får 
endast beslut fattas i den eller de frågor som angivits i föredragningslistan. 
 
Släktmöte är beslutsmässigt oavsett antal närvarande röstberättigade medlemmar under 
förutsättning att kallelse till mötet utfärdats i stadgeenlig ordning. 

 
§ 6 

 
Vid släktmöte äger varje föreningsmedlem, som icke häftar i skuld för oguldna årsavgifter, 
utöva sin rösträtt med en röst. Frånvarande röstberättigad medlem kan genom fullmakt 
överlåta sin rösträtt på närvarande medlem, dock må ingen utöva rösträtt för fler än två 
frånvarande medlemmar. Rösträtt för fullmakt in blanco tillfaller alltid styrelsen. 

 
§ 7 

 
Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma: 
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän vid släktmötet; 
2. Fråga om mötets behöriga sammankallande; 
3. Styrelsens och revisorernas berättelser; 
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; 
5. Val av föreningens - tillika styrelsens - ordförande fram till nästa släktmöte; 
6. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och suppleanter fram till nästa släktmöte 
samt val av dessa; 
7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter; 
8. Val av valberedning, som skall bestå av tre medlemmar, varav en skall vara 
sammankallande; 
9. Fastställande av årsavgift enligt § 3; 
10. Av styrelsen eller av enskild medlem väckta förslag. 

 
§ 8 

 
Styrelsen består - förutom av ordföranden - av minst fyra och högst sex ordinarie ledamöter 
samt minst två och högst tre suppleanter för dessa. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare och skattmästare. Valbar är den som är medlem i föreningen. 
 
 
 

§ 9 
 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om minst tre 
medlemmar är närvarande. För beslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den 
mening ordföranden biträder. Om ordföranden nedlägger sin röst skall vid lika röstetal 
framställt förslag anses förfallet. Omröstning genom fullmakt är icke tillåten. 
 

§ 10 
 
Styrelsen skall årligen före den 1 mars till revisorerna avlämna protokoll och räkenskaper för 
nästföregående år. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
 
Styrelsen skall föra en kontinuerligt uppdaterad medlemsförteckning. 
 

§ 11 



 
Föreningens firma tecknas av ordföranden ensam, av två styrelseledamöter i förening eller - 
för löpande ärenden - av person som styrelsen inom sig utser. 

 
§ 12 

 
Styrelsens ordförande, som samtidigt är släktföreningens ordförande, representerar föreningen 
utåt. Det åligger ordföranden att vaka över att styrelsen fullgör sina åligganden, att vid behov 
sammankalla styrelsen, att föra ordet vid dess sammanträden samt att sammankalla och öppna 
släktmötet. 

§ 13 
 
Vice ordföranden åligger att vid förfall för ordföranden inträda i dennes ställe med de 
rättigheter och skyldigheter som stadgas i §§ 11 och 12, inbegripet rätten att ensam teckna 
föreningens firma. 

§ 14 
 
Sekreteraren för styrelsens protokoll, ansvarar för vården av föreningens arkiv samt 
ombesörjer föreningens korrespondens. 
 

§ 15 
 
Skattmästaren uppbär medlemsavgifter, verkställer av styrelsen beslutade utbetalningar, 
ansvarar för förvaring av föreningens tillgångar, ombesörjer bokföringen, upprättar bokslut 
samt föredrar inför styrelsen ärenden rörande föreningens ekonomi. 
 
 
 
 

§ 16 
 
Vid ordinarie släktmöte utses för tiden fram till nästa möte två revisorer och två 
revisorssuppleanter. I valet får styrelsens ledamöter icke delta. Revisorerna skall granska 
styrelsens förvaltning för varje år och skall däröver till styrelsens ordförande avge en till 
släktmötet ställd skriftlig berättelse före den 1 april nästföljande år. 
 

§ 17 
 
Vid ordinarie släktmöte utses för tiden fram till nästa möte en valberedning bestående av tre 
medlemmar, varav en skall vara sammankallande. Medlem som är styrelseledamot, revisor 
eller suppleant i föreningen kan ej väljas till ledamot av valberedningen. 
 
Valberedningen har att i god före släktmötet genom kontakter med styrelse och medlemmar ta 
fram förslag på kandidater till ny styrelse samt revisorer och suppleanter. Senast fyra veckor 
före mötet skall valberedningen till styrelsen ha överlämnat sin lista med kandidater till de 
personval som skall behandlas av mötet. 
 

§ 18 
 
Styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant uppbär icke arvode. Utses 
auktoriserad revisor skall styrelsen med denna avtala om skälig ersättning. 
 

§ 19 
 
Beslut om ändring av föreliggande stadgar eller om släktföreningens upplösning är icke giltigt 
om inte styrelsen först handlagt förslag härom och beslut därefter fattats vid ordinarie eller 
extra släktmöte av minst två tredjedelar av de röstande. 
 



Föreningen skall automatiskt upplösas om antalet aktiva medlemmar understiger fem, och det 
inte kan antagas att antalet aktiva medlemmar, sedan minderåriga ättemedlemmar uppnått 
myndig ålder, kommer att uppgå till minst fem. 
 

§ 20 
 
Upplöses släktföreningen skall - sedan föreningens skulder reglerats - återstående tillgångar 
överlämnas till Riddarhuset att av dess direktion förvaltas och användas på sätt direktionen 
finner lämpligt. 
 

-oO§Oo- 
Föreliggande stadgar ersätter tidigare gällande och har godkänts och antagits av 
släktföreningens årsmöte den 11 april 1981, samt efter revidering av släktföreningens årsmöte 
den 28 april 2001. 
 
Ändringar av § 2, § 3 och § 5 beslutade och antagna av släktföreningens ordinarie släktmöte 
den 25 april 2009. Ändringarna gäller fr o m efter det släktmötet 2009 avslutats, dock att 
ändringar som avser familjemedlemskap för vid den tidpunkten befintliga medlemmar gäller 
fr o m den 1 januari 2010. 
 
Ändringar av § 2, § 3, § 6, § 7, § 8, § 10, § 12, § 16 och § 17 beslutade och antagna av 
släktföreningens ordinarie släktmöte den 22 april 2017. Ändringarna gäller fr o m (lydelse 
efter avstämning mot vad som anges i släktmötesprotokollet).  
 
 
 
 


