STADGAR FÖR KJELLBERGSKA SLÄKTFÖRENINGEN
(med ändringar genomförda vid ordinarie släktmöte 2011-09-03 samt extra släktmöte 2012-09-13, och godkännda på ordinarie släktmöte
2013-09-14)

§1
Föreningens ändamål är att för gemensamma intressen sammansluta ättlingar till Jonas Anders Kjellberg.
Sådana intressen kan vara att:
a. Knyta samman kontakten mellan generationerna inom vår släkt och dess grenar.
b. Bevara, popularisera och sprida kunskap om ”Kjellbergarna” i historien.
c. Utlysa och fördela stipendier för studier, släktforskning och annat för medlemmarna
intressanta spörsmål. Släktföreningen kan även bistå medlem med bidrag i tillfällig och
icke självförvållat ekonomiskt trångmål.
d. Förvalta släktföreningens kapital.
e. Aktivt föra och nedteckna Kjellbergska släktträdet.
f. Arrangera och genomföra Släktmöten.
g. Samordna arkivering av Kjellbergiana.
§2
För att bli medlem av föreningen fordras att:
a. På grund av härstamning från Jonas Anders Kjellberg och hans maka, Amalia Tranchell,
vid födseln ha burit namnet Kjellberg.
b. Vara barn, alternativt sambobarn till, eller i laga form adopterad av sådan person som
omnämns under a.
c. Vara gift med, vara stadigvarande sambo med, änka eller änkling efter sådan person som
nämns under a och b.
d. Av annan anledning hysa särskilt intresse för och känna samhörighet med släkten.
Medlemskap enligt denna punkt d. skall dock godkännas av en enig styrelse.
§3
Den som uppfyller de i §2 angivna villkoren för medlemskap blir medlem i föreningen genom en till
styrelsen ställd anmälan. Den årliga medlemsavgiften erläggs på begäran. Medlem som vid årets slut inte vid
anfordran betalt sin medlemsavgift kan komma att uteslutas ur föreningen. Möjlighet finns även att bli
ständig medlem genom erläggande av en engångsavgift.
§4
Föreningens löpande angelägenheter sköts av en styrelse med säte i Sverige. Styrelsen skall bestå av en
ordförande och minst fyra (4) andra ledamöter, varav minst två ledamöter inklusive ordföranden bör tillhöra
den från Jonas Henrik Reinhold Kjellberg (1823-1896) härstammande grenen och minst två ledamöter
inklusive ordföranden den från Carl Ossian Kjellberg (1825-1891) härstammande grenen. Av ledamöterna
skall minst tre bära namnet Kjellberg, bland dem ordföranden. För styrelseledamöterna skall finnas minst två
suppleanter varav minst en med namnet Kjellberg.
§5
Ordföranden, övriga styrelseledamöter och suppleanter utses vid ordinarie släktmöte för tiden intill nästa
ordinarie släktmöte. Erforderliga funktionärer, såsom exempelvis sekreterare och kassör, utses av styrelsen
inom eller utom densamma. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet dvs. vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder. Vid styrelsesammanträde kan beslut fattas om minst fyra ledamöter eller
suppleanter är närvarande och om alla närvarande röstar lika. Vid varje ordinarie släktmöte bör minst två
ledamöter eller suppleanter av styrelsen nyväljas. Ingen bör tillhöra styrelsen längre tid än fem perioder i
följd. Styrelsen skall sammanträda fysiskt minst en gång årligen som på tid och plats som bestäms av
ordföranden och anges i kallelsen, som utfärdas minst 30 dagar före sammanträdet. Kallelse skall även utgå
senast 30 dagar efter det att två av styrelseledamöterna eller revisor framställt sådan önskan till ordföranden.
Kallelse skall vara åtföljd av dagordning.

§5
Det åligger styrelsen att förvalta föreningens tillgångar samt att själv eller genom därtill utsedd person
förvara, förteckna och hålla tillgängliga släktminnen och dylikt som lämnats i föreningens förvar och vård.
Styrelsen skall låta föra noggrann förteckning över föreningens medlemmar samt anteckningar rörande
förändringar inom släkten jämte biografiska anteckningar angående släktens medlemmar i största möjliga
utsträckning. För att möjliggöra detta skall föreningen använda sig av hemsidor på internet och andra sociala
medier eller utveckling av dessa.
§6
Styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor eller dennes suppleant, som bägge skall utses vid ordinarie
släktmöte för samma tid som styrelsen.
§7
Av ordinarie släktmöte utsedd valkommitté bestående av minst 2 medlemmar, har att föreslå släktmötet
ledamöter och suppleanter i styrelsen samt revisor och suppleant för denne.
§8
Styrelsens ledamöter och föreningens revisor samt deras suppleanter får inte motta arvode för sina uppdrag.
Styrelsen kan efter protokollfört styrelsebeslut erbjuda begränsad ersättning för kostnader i samband med
styrelsemöten på annan plats än hemorten.
§9
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Före mars månads utgång skall styrelsen till revisorn
avlämna förvaltningsberättelse för föregående år, styrelseprotokoll och räkenskaper. Efter granskning av
avlämnade handlingar skall revisorn avge en berättelse, som tillställs styrelsen före den 30 april.
Medlemmarna skall beredas möjlighet att senast den 30 juni få ta del av förvaltningsberättelsen samt resultat
och balansräkning.
§10
Ordinarie släktmöte skall hållas vart annat år på tid och ort som bestäms av styrelsen. Kallelse till släktmöte
skall skickas med brev eller E-post senast 1 månad före släktmötet till varje föreningsmedlem enligt den
adress som uppgivits.
Vid ordinarie släktmöte skall bl.a. följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande vid mötet.
Styrelsens och revisorns berättelser för de två närmast föregående åren.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av skrivelser från styrelsen.
Behandling av skrivelser från enskilda medlemmar. Dessa skall vara tillställda styrelsen
minst 14 dagar före tiden för ordinarie släktmöte.
6. Val av ordförande i styrelsen intill nästa ordinarie släktmöte.
7. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter intill nästa ordinarie släktmöte.
8. Val av revisor och suppleant intill nästa ordinarie släktmöte.
9. Val av valkommitté intill nästa ordinarie släktmöte.
10. Bestämmande av årsavgiftens storlek samt storleken av ständig medlemsavgift.
11. Redovisning av utdelade stipendier.
12. Rapport om avlidna släktingar samt annan information om släktingars förändrade
förhållanden.

§11
Kallelse till extra släktmöte utsändes av styrelsen minst en månad före mötet på sätt som anges i §10
a) om styrelsen så finner lämpligt
b) minst fem föreningsmedlemmar gör framställan om detta till styrelsen
c) revisorn gör framställan om detta till styrelsen

Kallelse till extra släktmöte skall åtföljas av dagordning. På extra släktmöte får enbart angivet ärende
behandlas.
§12
Vid släktmöte äger varje närvarande medlem en röst samt vid uppvisande av behöriga fullmakter högst fem
röster. Genom öppen omröstning utses ordförande för mötet. Övriga val och omröstningar ska även ske öppet
om inte sluten votering begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening
ordföranden för mötet biträder.
§13
Om antalet föreningsmedlemmar minskar till 5 eller färre, skall släktmöte utlysas för att besluta om
föreningens upplösning. Dess tillgångar skall i så fall överlämnas till Kjellbergska Flickskolans
Donationsfond, eller om denna upphört, till det motsvarande ändamål som styrelsen beslutar.
§14
Dessa stadgar kan ändras genom beslut av samtliga föreningens medlemmar eller genom beslut, fattat med
minst 2/3 av de avgivna rösterna vid ordinarie släktmöte. Kallelse till möte, som har att handlägga ärenden
angående stadgeändring, skall åtföljas av förslaget till ändringar med styrelsens yttrande. Avvikelse från
dessa stadgar får göras om ordinarie släktmöte enhälligt bifaller sådan framställan.

