
STADGAR (Första gången antagna den 18 februari 1945. Senast ändrade den 

19 mars 2019) 

§ 1 Föreningens ändamål 

Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare, JLS, är en ideell förening 

med uppgift att på olika sätt främja släkt- och lokalhistorisk forskning i 

Jämtland. 

Föreningen bildades 1945. 

§ 2 Medlemskap 

Medlem i föreningen är varje fysisk person som erlagt fastställda avgifter. 

Som fysisk person räknas i detta fall också släktförening. Medlem som 

gjort framstående insatser för släktforskning i Jämtland kan utses till 

hedersmedlem. Sådant beslut fattas av årsmötet på förslag från styrelsen. 

§ 3 Årsavgifter 

Avgiften för nästföljande kalenderår fastställs av årsmötet efter förslag 

från styrelsen. Medlem som inte senast den sista mars betalat årsavgiften 

förlorar rätten till medlemskap. 

Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift. 

§ 4 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelse. 

§ 5 Årsmöte 

Ordinarie årsmötet hålls senast före april månads utgång. Extra årsmöte 

hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då det påfordras av revisorerna 

eller av minst 10 medlemmar. Kallelse till årsmötet respektive extra 

årsmötet utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna tillhanda 

senast 14 dagar före mötet. Motioner och förslag skall vara styrelsen 

tillhanda senast 1 månad före årsmötet. 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Fastställande av dagordning 



Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

Revisorernas berättelse 

Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

Behandling av motioner och förslag från styrelse och medlemmar 

Fastställande av arbetsplan och budget för innevarande år 

Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

Val av ordförande 

Val av kassör 

Val av sekreterare 

Val av ledamöter i styrelsen 

Val av redaktör och redaktionskommitté 

Val av träffvärdar/värdinnor 

Val av programgrupp 

Val av två revisorer samt en ersättare 

Val av valberedning 

Övriga ärenden 

Vid extra årsmötet får endast behandlas ärenden som angivits i kallelse. 

Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas med slutna sedlar då så 

begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då 

lotten avgör. 

§ 6 Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 

ordförande och minst åtta ledamöter. 

Ordförande väljs av årsmötet för ett år. 

Ledamöter väljs för en tid av två år. Första gången 

stadgarna tillämpas utses halva antalet för en tid av ett år. Styrelsen utser 

inom sig vice ordförande och övriga funktionärer. 

Styrelsen kan även utse arbetsutskott och vid behov adjungerade 

ledamöter. 

Styrelsen är beslutsmässig då mint halva antalet ledamöter är närvarande. 



§ 7 Revision 

Protokoll, räkenskaper och övriga handlingar, som belyser föreningens 

verksamhet, skall före februari månads utgång överlämnas till revisorerna. 

Berättelse över revisorernas granskning skall överlämnas till styrelsen 

senast den 15 mars. 

§ 8 Ändring av stadgar 

Ändring av eller tillägg till stadgarna skall, för att bli gällande, beslutas på 

ordinarie årsmöte. För stadgeändring fordras minst två tredjedelar av 

avgivna röster. 

§ 9 Föreningens upplösning 

För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på 

varandra följande årsmöten med minst tre månads mellanrum och med 

två tredjedelar av avgivna röster. I händelse av förenings upplösning skall 

dess samlingar överlämnas någon med likartade intressen och/eller till 

något offentligt bibliotek eller arkiv i Jämtlands län. Eventuella befintliga 

medel disponeras enligt sista årsmötets beslut. 


