
STADGAR 
för 

Släktföreningen CARL GUSTAF och CLARA AHLANDER 

(bildad 1/1 1996) 

§ 1. ÄNDAMÅL 

Släktföreningen CARL GUSTAF och CLARA AHLANDER har till ändamål: 
att verka för sammanhållning inom släkten  
att tillvarata gemensamma släktintressen 
att föra ett släktregister samt forska i släktens historia. 

§ 2. MEDLEMSKAP 

Medlem av föreningen kan vara varje ättling till förre kyrkoherden på Mörkö och i Västerhaninge Carl 
Gustaf Ahlander och hans maka Clara Magdalena Ahlander född Petersson. Styrelsen kan medge, att 

även annan person, som ansöker om det  får vara medlem. 

§ 3. ÅRSAVGIFT 

Medlem betalar årsavgift med belopp, som bestäms på ordinarie släktmöte (Interimt har vid allmänt släktmöte i 
Huskvarna den 13 augusti 1995 bestämts 50 kr). Årsavgiften gäller for familj, d v s make, maka (motsvarande) 
och deras omyndiga barn. 
Medlem kan bli ständig medlem på villkor, som släktmötet bestämmer. 

§ 4. STYRELSE 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, fem andra ledamöter 

och högst två suppleanter, samtliga valda på ordinarie släktmöte för en tid av tre år. Minst en 
styrelsemedlem väljes från var och en av de fem släktgrenarna Wikander, Hagström, 
Gustafsson, Ahlander och Åkerrén. 

Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare, samt klubbmästare ävensom 
någon, som kan tjänstgöra som arkivarie eller som kan tjänstgöra som redaktör för ett eventuellt 
medlemsblad. Styrelseledamot har inte rätt till arvode i denna sin egenskap. Styrelsen skall särskilt: 

svara för förandet av släktregister samt förvalta och ansvara för föreningen tillhöriga medel , dess arkiv 
och övrig egendom. 
För släktregistret samt för vården av släktföreningens arkiv ansvarar av styrelsen utsedda en el ler två 

arkivarier. Styrelsen ar beslutmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande och ense om beslutet.  
Styrelsen kan även fatta beslut genom skriftväxling mellan ledamöterna. Suppleanterna kallas till 
sammanträdena och rycker vid förfall in för ordinarie ledamot efter styrelsens bestämmande. 

På ordinarie släktmöte utses för tiden till nästa sådant möte två revisorer jämte en suppleant för dem.  

Revisor, som ar föreningsmedlem, har inte ratt till arvode. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.  

§5. 

Styrelsen bör sammanträda minst en gång om året och de år, då allmänt släktmöte hålles, i samband med detta. 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen såsom sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, 
som styrelsen utser. 

§ 6. 

Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall före den 1 mars följande år jämte styrelsens protokoll lämnas till 
revisorerna. Dessa skall före den 1 april avlämna revisionsberättelse till ordföranden. 
Om anledning före1igger, kan revisorerna påfordra att extra släktmöte sammankallas. 

§ 7. SLÄKTMÖTEN 

Ordinarie släktmöte hålls vart tredje år på tid och plats , som styrelsen bestämmer. 
Vid släktmötet äger föreningsmedlem, som betalat förfallen årsavgift, rösträtt med en röst. Rösträtt får utövas 



genom fullmakt, dock får. ingen utöva rösträtt med mera än sammanlagt tre röster. 
Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågar gäller vid lika röstetal den mening, som ordföranden vid 
mötet biträder. 
I val av revisorer får styrelsens ledamöter och suppleanter inte del ta. 

§ 8. 

Vid släktmöte skall följande ärenden förekomma: 

a) Val av ordförande och protokollförare vid mötet samt två justeringsmän. 
b) Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.  
c) Justering av röstlängden. 
d) Föredragning av styrelseberättelse för den tid, som förflutit sedan föregående släktmöte. 
e) Föredragning av kassaförvaltarens räkenskaper för de tre senaste kalenderåren jämte tillhörande   
revisionsberättelser. 
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
g) Bestämmande av årsavgiften. 
h) Övriga frågar, som till mötet hänskjutits av styrelsen eller senast fyra veckor dessförinnan skriftligen   
anmälts till ordföranden. över sådant ärende skall styrelsens yttrande föreligga. 
i) Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
j) Val av revisorer jämte suppleanter. 
k) Val av valnämnd (två personer). 
1) Eventuellt val av hedersledamot. 
m) Ärenden, som väcks vid mötet, under förutsättning att mötet ger sitt medgivande. Inga för föreningen  
bindande beslut, i varje fall sådana, som innebär några s törre utgifter, får fattas under detta moment. 

§ 9. 

Extra släktmöten sammankallas, då styrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt eller minst en femtedel av 
föreningens medlemmar begär det skriftligt. 
Kallelse till släktmöte utsändes senast fyra veckar före mötet. 
Om antalet medlemmar i föreningen skulle nedgå under 15, skall styrelsen vid närmaste släktmöte föreslå de 
åtgärder, som den anser påkallade. 

§ 11. STADGEÄNDRING 

För att ändra stadgarna fordras att beslut fattas på ordinarie släktmöte med minst 2/3 av de avgivna rösterna  
I kallelsen till släktmöte, där förslag till sådan ändring kommer att behandlas, skall detta meddelas. 

§.12. FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

För föreningens upplösning fordras, att beslut därom med minst 2/3 av de 
avgivna rösterna fattas vid två på varandra följande, med minst ett års mellanrum hållna släktmöten , varav det ena 
skall vara ett ordinarie släkt möte. 
Skall frågan om föreningens upplösning behandlas vid släktmöte, måste detta anges i kallelsen. 
Släktmedlem, som är förhindrad närvara- vid släktmöte, där sådant förslag skall behandlas, kan i stället för att 
utfärda fullmakt, skriftligen avge sin röst till föreningens ordförande. 

§ 13. 

Efter det första släktmötets beslut om föreningens upplösning skall styrelsen samråda med Riksarkivet om den 
framtida förvaringen av föreningens protokoll. och övriga handlingar. 
Vid föreningens upplösning tillfaller dess eventuella tillgångar den institution eller de t ändamål, som släktmötet 
med 2/3 majoritet beslutar om. 

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie släktmöte 1998. 

 


