Stadgar för släktföreningen Svinhufvud af Qvalstad
1§ Namn och hemort
Föreningens namn är Svinhufvud af Qvalstad sukuyhdistys släktföreningen Svinhufvud af Qvalstad
och hemort Helsingfors stad. I dessa stadgar används begreppen släktförening eller förening då man
avser föreningen.
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 kan godkännas varje 15 år fyllda person som härstammar
från ovannämnda släkter och varje person som genom adoption, giftermål eller äktenskapsliknande
förbindelse anslutit sig till släkten.
Som släktföreningens ordinarie medlem kan även, enligt styrelsens bedömning och godkännande,
antas person som i skriftlig, motiverad ansökan visat sitt intresse för föreningens verksamhet.
En medlem kan förutom sig själv anmäla sina under 15-åriga barn som barnmedlemmar vilka är
befriade från nedan nämnda medlemsavgift.
Släktföreningens medlemmar godkänns av styrelsen. Medlemskapet börjar då medlemmen godkänts
av styrelsen. Medlemmen har rätt att utträda ur släktföreningen genom att meddela om det
skriftligen till styrelsen eller till dess ordförande eller genom att muntligt meddela om sitt utträde
vid föreningsmöte.
Årliga medlemsavgiften fastställs av föreningens ordinarie släktmöte. Av de medlemmar som inte
ännu fyllt femton år innan redovisningsperioden börjat, uppbärs ej medlemsavgift. Släktföreningens
styrelse kan befria en medlem från medlemsavgiften pga. avsevärt sänkt betalningsförmåga, hög
ålder eller sjukdom.
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Släktföreningens styrelse fattar beslut gällande uteslutning av medlem. Ifall medlemmen önskar har
han rätt att begära att ärendet behandlas på årsmötet. Begäran skall skriftligen göras till styrelsen
inom en månad efter att han blivit informerad om uteslutningen.
En medlem, som inte befriats från sin skyldighet att betala årlig medlemsavgift och som under två
på varandra följande kalenderår underlåtit att erlägga sina medlemsavgifter anses ha skrivit ut sig ur
släktföreningen.
Föreningen kan ha hedersmedlemmar om vilka beslut fattas av släktmötet på styrelsens förslag.
Föreningens styrelse upprätthåller släktföreningens medlemsförteckning.
4§ Organer
Föreningens angelägenheter sköts av styrelse, som utses vid föreningens ordinarie släktmöte.
Styrelsens mandatperiod är tiden mellan två ordinarie släktmöten.
Till styrelsen hör en ordförande, viceordförande och från fem till sju övriga medlemmar. Därtill kan
till styrelsen väljas högst tre suppleanter. Vid valet av styrelsen bör man sträva efter kontinuitet
samt participation av möjligast många släktgrenar.
På stiftelseåret utses styrelsen dock så att konstituerande mötet väljer ordföranden och två
medlemmar och ett fortsatt möte de övriga medlemmar inom sex månader räknat fr.o.m. stiftande
mötet.
Styrelsen väljer inom sig föreningens sekreterare, kassör och andra nödvändiga funktionärer samt
organer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då han har förhinder på kallelse av
viceordförande, då man anser att det finns behov eller då minst två av styrelsens medlemmar så
kräver.
Styrelsen är beslutsför då ordförande eller viceordförande och minst hälften av dess medlemmar är
närvarande.
Styrelsens beslut baseras på den åsikt majoriteten på mötet stöder. Om rösterna faller jämnt avgör
ordförandets åsikt, vid val dock lotten.
På styrelsemötena bör man föra beslutsprotokoll vilka undertecknas av mötets ordförande och
sekreterare.
5§ Tecknandet av föreningens namn
Släktföreningens namn tecknas av ordförande tillsammans med viceordförande eller någon av dessa
två tillsammans med sekreterare eller kassör.
6§ Räkenskaperna
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
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7§ Kallelse till släktföreningens möten
Styrelsen sammankallar till årsmöte. Möteskallelsen bör skickas till alla medlemmar skriftligen per
post eller elektroniskt till den adress medlemmen uppgett. Postningen bör ske senast trettio (30)
dagar före mötet.
8§ Släktföreningens möten
Föreningens ordinarie möte hålls vart tredje år på av styrelsen utsedd dag.
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl till det
eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen så av styrelsen
kräver för ett särskilt angivet ärende.
Vid årsmötet har varje hedersmedlem, med styrelsens beslut från medlemsavgift befriade
medlemmar och de som betalat sin medlemsavgift för föregående rösträtt. Varje röstberättigad har
en röst.
Som föreningens beslut gäller, förutom de i §10 nämnda, den åsikt som har understötts av mer än
hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandets röst, vid personval
avgör dock lotten.
9§ Ordinarie släktföreningens möte
Vid släktföreningens möte behandlas följande ärenden:
1. mötets öppnande;
2. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras;
3. val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare;
4. val av två rösträknare;
5. föredragningslistan för mötet godkänns;
6. bokslut och årsberättelse för tiden mellan årsmötena presenteras;
7. beslut om fastställandet av bokslut och beviljandet av ansvarsfrihet;
8. verksamhetsplanen för följande tre års period fastställs, de årliga medlemsavgifterna fastställs för
följande tre kalenderår, budgeten för följande tre redovisningsperioder fastställs;
9. val av styrelseordförande, kassör samt sekreterare
10. Val av verksamhetsgranskare och dess suppleant
11. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
Ifall föreningens medlem önskar att något visst ärende skall behandlas på årsmötet skall han
skriftligen i så god tid meddela styrelsen att ärendet kan läggas till möteskallelsen.
10§ Ändring av stadgar och upplösning av släktföreningen
Beslut om ändring av stadgarna och upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med
minst tre fjärdedelars majoritet. I möteskallelsen bör nämnas att ändringar av stadgarna och
upplösning av släktföreningen är aktuellt.
Då föreningen upplöses används dess tillgångar till att befrämja föreningens syfte på ett sätt som
bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.
Vid nedläggning av släktföreningen används tillgångarna till att befrämja föreningens syfte.

3

11§ Övrigt beslutsfattande
Vid övrigt beslutsfattande följs de bestämmelser som nämns i föreningslagen och förbinder alla
föreningar.
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