Anmälan till medlemskap samt betalning av medlemsavgift €10 av
personer som fyllt 15 år före 01.01.2011
Utdrag ur släktföreningens stadga gällande beslut om medlemskap och medlemsavgiftens storlek för
2011 som godkändes av det konstituerande mötet på Nationalmuséet 29.3. 2011 (de förtydliganden
som tillförts den förhandenvarande framställningen för inskrivng till medlemskap samt betalning av
medlemsavgift för att öka entydigheten är inom parentes):
2§ Syfte och verksamhetsformer
Släktföreningens syfte är att utreda släkten Svinhufvud af Qvalstads och från den härstammande släkters och
enskilda individers olika skeden och historia. Syftet är även att vårda och ta vara på släkters traditioner samt befrämja samhörighetskänslan mellan
släktmedlemmar. Syftet uppnås också genom att föra fram släktförenings- och släktforskningsarbete och för övrigt främja spridandet av kulturarv.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att enligt bästa förmåga
- ordna släktmöten, släktdagar, exkursioner och liknande tillfällen
- stödja forskningsarbete gällande släkterna
- samla och arkivera kunskap gällande släkterna samt dela med sig kunskap om forskning och kultur samt
- idka publikationsverksamhet, som stöder föreningens ändamål.
För att stödja sin verksamhet kan föreningen mottaga testamenterad och donerad egendom, verksamhetsbidrag samt grunda fonder för skötandet
av gravar, ordnandet av fester och övriga nödvändiga ändamål.

3§ Medlemmar
Som ordinarie medlem i släktföreningen…(godkäns) varje 15 år fyllda person som härstammar från
ovannämnda (och framhävda) släkter och varje person som genom adoption, giftermål eller
äktenskapsliknande förbindelse anslutit sig till (ovannämnda) släkt(erna).
…
…(För att upprätthålla släktdatabasen samt säkerställa en tidig motivation för deltagandet önskas )
medlemmarna …förutom sig själv anmäla sina under 15-åriga barn som barnmedlemmar vilka är
befriade från…medlemsavgift.
…
Årliga medlemsavgiften för ordinarie medlemmar fastställs av föreningens ordinarie släktmöte. (På
stiftande mötet 29.3 fastställdes medlemsavgiften till 10 euro per person). Av de medlemmar som inte
ännu fyllt femton år innan (det pågående kalenderåret) börjat, uppbärs ej medlemsavgift.
Släktföreningens styrelse kan befria en medlem från medlemsavgiften pga. avsevärt sänkt betalningsförmåga,
hög ålder eller sjukdom.

Anmäl Er samt barnmedlemmar till medlem genom att betala €10 per vuxen
person på släktföreningens konto på Nordea bank Nr 131335-421,
internationella formatet FI50 1313 3500 000421 bank kod NDEAFIHH
OBS! Skriv i betalningsanvisningens ‘meddelande’ fält namn samt födelseår
för alla de som anmäls till medlemmar..

