
 Släktföreningen Brandberg – från Falun Sida 1 (2) 

 Stadgar 
 
 
 
 
 
www.brandberg.org 
 

 

 
§ 1 Dessa stadgar fastställdes  vid sammankomst 2002-01-19 genom 

en fulltalig och enig styrelse då Föreningen varit vilande sedan 
1996. 

 
§ 2 Föreningen avser den släkt Brandberg som urspungligen 

härstammar från Falun och är ättlingar från Per Sigfridsson och 
hans maka Ingeborg Persdotter. 

 
§ 3 Föreningens ändamål är att: 

•  föra släktregister samt utföra forskning i släktens historia 
•  underlätta för släktmedlemmarnas inbördes kontakter och 

gemenskap 
•  tillvarata gemensamma släktintressen  

 
§ 4 Till medlem kan den antas som har ankyntning till släkten och 

förklarat sig intresserad av medlemskap. Medlem kan utträda 
omedelbart genom anmälan till styrelsen. 

 
§ 5 Medlem åtar sig att betala en medlemsagift som fastställs av 

styrelsen. Föreningskassan får endast användas för föreningens 
ändamål och skall i första hand sörja för administrativa kostnader. 
Allt styrelsearbete skall vara ideellt. 

 
§ 6 Föreningens styrelse skall bestå av minst tre och högst sju 

ledamöter och väljas på fyra år genom släktstämma. 
 
§ 7 Släktstämman är föreningens högsta beslutande organ och skall 

hållas skrifligt minst vart fjärde år. Stämman bör ske genom 
frågeformulär med omröstningsalternativ eller likvärdigt 
förfarande. De alternativ som fått flest röster skall antas. Uteblivna 
svar räknas inte. Stämmoprotokollet skall undertecknas av 
ordföranden och justeras av en styrelsemedlem varvid protkollet 
skall kontrolleras mot inkomna svar.  
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§ 8 Släktstämma skall tillsätta Föreningens styrelse. Varje medlem 

kan nominera styrelsemedlemmar inför släktstämma. Vald styrelse 
fördelar styrelseposter vid konsolidering i god släktanda. Det skall 
därvid klargöras vem som är ordförande, kassör och sekreterare 
samt eventuella ledamöter. Fördelningen dokumenteras genom 
protokoll. Då behov uppstår har styrelsen fullmakt att omsätta 
och/eller ytterligare tillsätta nya styrelsemedlemmar i avvaktan på 
kommande släktstämma. 

 
§ 9 Medlemmar kan genom hänvändelse till styrelsen komma med 

verksamhetsförslag. Styrelsen har då att besluta om inkomna 
förslag samt i förekommande fall även om tilldelning av medel. 

 
§ 10 Föreningens kassör och ordförande disponerar var för sig 

föreningens medel. Kassören skall i samband med stämma lämna 
en skriftlig redogörelse för föreningens inkomster, utgifter och 
ställning. Om kassören inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden 
övertar föreningens ordförande tillfälligt kassörens uppgifter till 
dess ny kassör kunnat utses. 

 
§ 11 Om medlemsintresset är ringa får Föreningen läggas vilande 

under former som styrelsen beslutar om. Föreningens upplösning 
får endast ske genom att 2/3 av medlemmarnas avgivna röster 
beslutar därom vid två på varandra följande släktstämmor med en 
mellanliggande period om minst fyra år. 
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