STADGAR FÖR GUSTAF WESTERLUNDS SLÄKTFÖRENING
Fastställda vid 2001 års släktmöte i Härnösand

Gustaf Westerlunds släktförening, som bildats år 2001, har i huvudsak samma ändamål
Som Gustaf Westerlunds Stiftelse ursprungligen bildad år 1896 nämligen
Att bevara och förmedla minnet av kyrkoherden i Jokkmokk Gustaf Westerlund och
hans hustru Brita Kristina Nyström till senare släktled ;
Att underhålla den på gemensamt ursprung grundade samhörighetskänslan.
Att bevara goda släkttraditioner och i mån av förmåga bistå släktmedlemmar.
Föreningen ska verka för att:
Dels upprätta och uppdatera släktförteckning,
Dels, om möjligt vart femte år , kalla till släktmöten
Dels bidra till kontakten mellan medlemmarna genom att ge ut släktmeddelanden, med aktuella
uppgifter om föreningen och även med berättelser om äldre tider som kan utläsas bl.a. i gamla
brev.
§ 1 Medlemskap och avgift
Rätt att bli medlem är den som är ättling till Gustaf och Brita Westerlund och den som är gift
eller sambo med sådan släkting.
För föreningens fortsatta välbestånd skall medlemmarna erlägga den avgift, som fastställts vid
varje släktmöte. Erläggs icke avgift riskerar medlem att inte få del av kallelser och meddelanden från föreningen.
§ 2 Medelsanvändning.
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen och får endast användas inom ramen för
Ovan angivna ändamålsbestämmelser.
§ 3 Styrelsens åligganden
Styrelsen väljs vid släktmöten för tiden till nästa släktmöte. Styrelsen skall bestå av det antal
ordinarie och de suppleanter årsmötet bestämmer. Här jämte kan styrelsen med sig
adjungera ytterliggare styrelseledamöter, som behövs för särskilt uppdrag. Till styrelseledamot
kan endast medlem väljas. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsen är närvarande. Ordföranden har utslagsröst. Styrelsen utser själv olika funktionärer. Det åligger ordföranden att vid lämplig tidpunkt, minst en gång varje år, sammankalla styrelsen. Över styrelsens
beslut skall protokoll föras. Suppleant kan kallas vid förfall för ordinarie ledamot. Föreningens
firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 4 Revision
Styrelsen skall tillse att föreningens räkenskaper avslutas vid varje kalenderårs utgång samt
upprätta verksamhetsberättelse, som skall överlämnas till föreningens revisorer före den 1 april
varje år. Revisorerna skall årligen avge revisionsberättelse senast den 2 maj.

Revisionsberättelsen skall delges medlemmarna genom medlemsbladet. Medlem äger rätt att ta
del av föreningens räkenskaper hos kassören efter begäran härom hos denne.
Vill delägare väcka fråga om den löpande förvaltningen vid ordinarie föreningsmöte skall han
skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst en månad före släktmötet.

§ 5 Släktmöten
Varje släktmöte uppdrar åt styrelsen att besluta när och var nästa släktmöte skall hållas.
Styrelsen organiserar och kallar till släktmötet. Skulle styrelsen utan särskild anledning underlåta
att sammankalla till nytt släktmöte kan medlemmarna utan styrelsens hörande ta initiativet till att
ordna sådant. Dock erfordras att minst 10 medlemmar förenar sig om att vidtaga en sådan åtgärd.
Föreningens medel kan därvid inte disponeras innan det nya släktmötet fattat beslut härom.
Under släktmötet skall föreningen hålla ordinarie föreningsmöte. Varje betalande medlem äger en
röst. Röstning med fullmakt är icke tillåten annat än mellan makar och sambon.
Vid röstning gäller enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Vid val avgör lotten.
Vid varje föreningsmöte skall varje släktgren utse minst två grenombud, som kan hålla kontakt
med styrelsen och medverka till att samla aktuella uppgifter om sin gren för uppdatering av
släktboken.
Under ordinarie föreningsmöte skall följande behandlas.
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Styrelsens ordförande öppnar mötet.
Godkännande av dagordningen.
val av ordförande vid mötet.
val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fastställande av röstlängd.
Styrelsens årsredovisningar för tiden från föregående möte.
Revisorernas berättelse.
fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om resultatdisposition – fråga om arvoden m.m.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Beslut om avgift till föreningen.
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Val av två ordinarie revisorer och två suppleanter.
Val av grenombud.
Utseende av valberedning till nästa föreningsmöte.
Övriga frågor.
Föreningsmötets avslutande.

Vi anbefalla Eder slutligen, att var och en i sin stad med hägnande omsorg och kärlek
Omhulda det härmed nedlagda fröet, vilket under trogen och flitig omvårdnad förvisso skall
vinna kraft att skjuta upp till ett stort träd och fröjda kommande släkten –Edra egna ättlingarmed både fägring och frukt. Och gån nu till verket, och må Gud giva sin välsignelse därtill.
Härnösand 30 juni 2001
Inger Ingesson Margareta Kristiansson Monica Nilsson
Kina Nenzelius Bo Svensson

