Protokoll fört vid Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings extra
föreningssammanträde tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 18.30 i ”55:an”
Antal deltagare var 42.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Leif Berglund hälsade de närvarande välkomna till denna extra
föreningsstämma, som hölls för att stadfästa det förslag till stadgeändring, vilket
godkändes på årsmötet den 23 februari 2017. Ordföranden öppnade mötet, med
Anne-May Carlsson som sekreterare.
Sammanträdet fastställde att kallelsen till detta extra föreningssammanträde har gått
ut i enlighet med stadgarna.

§ 2.

Val av rösträknare tillika protokolljusterare
Till rösträknare, tillika protokolljusterare, valdes Siri Fransson och Lena Rullman.

§ 3.

Ändring av § 5 i stadgarna enligt beslut på årsmötet 23 februari 2017
Ett första beslut om förslaget till nya stadgar togs vid föreningens årsmöte den 23
februari 2017.
Information om den vid årsmötet antagna resp den tidigare lydelsen har lagts ut på
föreningens hemsida, i Rotposten, Facebook samt fanns framlagt i möteslokalen
tillsammans med kallelsen till kvällens extra stämma.
Bilaga 1, se §5.
Det extra föreningssammanträdet beslöt att godkänna styrelsens förslag till de nya
stadgarna.
Denna ändring har föreslagits som en besparingsåtgärd.

§ 4.

Förslag från styrelsen att stryka ”och valberedningens förslag” i § 5
i stadgarna
Mötet beslutade skjuta denna fråga till årsstämman 2018. Förslaget skall då
åtföljas av en väl formulerad förklaring från styrelsen till varför ändringen
önskas, se §9 i föreningens stadgar.

§ 5.

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade det extra föreningssammanträdet
avslutat.
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Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening

STADGAR
antagna vid ordinarie föreningsstämma 2012-02-23, extra föreningsstämma 2012-04-18 samt ordinarie
föreningsstämma 2017-02-23.

§ 1 Namn
Ingen ändring.
§ 2 Ändamål
Ingen ändring.
§ 3 Medlemskap
Ingen ändring.
§ 4 Förvaltning och revision
Ingen ändring.
§ 5 Ordinarie föreningsstämma
Den ordinarie föreningsstämman är öppen även för intresserade icke medlemmar. Den
ska hållas senast i mars.
Ny lydelse:
Kallelse och dagordning till den ordinarie föreningsstämman ska delges medlemmarna senast sex
veckor före föreningsstämman.
Dagordning, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse (resultat - och balansräkning),
eventuella motioner med styrelsens yttrande samt förslag från styrelsen, samt revisionsberättelse,
budgetförslag och valberedningens förslag ska finnas tillgängliga i föreningslokalen och på
hemsidan senast tre veckor före stämman och på begäran kunna skickas digitalt eller per post till
medlem.

Tidigare lydelse:
Skriftlig kallelse till den ordinarie föreningsstämman ska sändas ut senast tre veckor före
stämman. Kallelsen ska minst innehålla dagordning, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse
(resultat- och balansräkning), eventuella motioner med styrelsens yttrande samt förslag från
styrelsen.
Revisionsberättelse, budgetförslag samt valberedningens förslag ska då, om de inte skickats ut
med kallelsen, finnas tillgängliga i föreningslokalen och på begäran kunna skickas digitalt eller
per post till medlem.
Styrelsens förslag till den ordinarie föreningsstämman ska om möjligt anges i medlemstidningens
decemberutgåva.

Skriftliga synpunkter på dessa förslag bör vara styrelsen tillhanda senast två veckor
före stämman.
En motion till den ordinarie föreningsstämman ska senast den 31 december lämnas till
styrelsen.
Vid den ordinarie föreningsstämman ska följande ärenden förekomma:
a) val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
b) val av två justeringsmän
c) val av två rösträknare
d) fråga om föreningsstämman är stadgeenligt utlyst
e) fastställande av dagordningen
f) styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna
verksamhetsåret
g) revisorernas berättelse
h) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
i) beslut om antalet ledamöter i styrelsen
j) val av ordförande på ett år
k) val av hälften av styrelsens ledamöter på två år
l) val av två revisorer och en ersättare på ett år
m) val av valberedning på ett år, minst tre medlemmar varav en ska vara
sammankallande
n) fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
o) fastställande av budget
p) behandling av ärenden, som styrelsen förelagt föreningsstämman
q) behandling av i rätt tid inkomna motioner
§ 6 Extra föreningsstämma
Ingen ändring.
§ 7 Beslut och omröstning
Ingen ändring.
§ 8 Styrelsen
Ingen ändring.
§ 9 Stadgeändring
Ingen ändring.
§ 10 Föreningens upplösning
Ingen ändring.

