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Motion till årsmötet 2017 med Genealogiska Föreningen angående 

förslag till modernisering av föreningens stadgar 
 
För ideella föreningar såsom GF finns ej någon specifik lagstiftning. Förvaltningen regleras 
internt av föreningens stadgar samt externt av allmänna lagar och förordningar som  BFL, 
Revisorslagen, MBL, LAS samt skattelagstiftningen. Den senaste gången som föreningens 
stadgar reviderades var den 9 april 2011. Sedan dess har några lagar ändrats, den digitala 
tekniken och Internet i snabb takt vidareutvecklats och personal/anställdas medinflytande 
till gagn för verksamheterna ständigt ökats.  
 Vi undertecknade medlemmar föreslår därför att Genealogiska föreningens stadgar må 
anpassas till dagens verklighet och således ändras i enlighet med nedanstående förslag. 
Nedan anges föreslagna ändringar med röd, fet stil. Skälen till förslagen anges nedan i 
anslutning till respektive förslag. 
  
Nuvarande lydelse:  
8 § GF:s högsta beslutande organ är medlemsmötet. 
 Ordinarie medlemsmöte (årsmöte) ska hållas senast i april månad på plats som styrelsen 
bestämmer. 
 Extra medlemsmöte sammankallas om styrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst 
1/10 (en tiondel) av medlemmarna skriftligen så begär.  
 
Förslag till lydelse: 
8 § GF:s högsta beslutande organ är medlemsmötet. 
 Ordinarie medlemsmöte (årsmöte) ska hållas senast i april månad på plats som styrelsen 
bestämmer. 
 Extra medlemsmöte sammankallas om styrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst 
1/10 (en tiondel) av medlemmarna skriftligen så begär. 
 Medlemsomröstningar kan, om medlemmarna så önskar, ske via Internet.  
 
Skäl:  
Genealogiska föreningen är rikstäckande. Dess medlemmar bor således i hela riket. De 
medlemmar, som är bosatta utanför 08-området, är dock i sitt medlemsinflytande inte alls 
jämställda med dem, som lever i Storstockholm och dess närområde. En färdbiljett tur/retur 
(reskassan) med buss, pendeln och tunnelbanan kostar i Stockholm 60 kr. För en medlem i 
Luleå blir kostnaden för tur/returflyg och övernattning ca 3000 kr, dvs 50 gånger mer än för 
Stockholmaren.    
 Det finns föreningsfrågor, där det är önskvärt att alla medlemmar erbjuds möjligheten att 
rösta. Idag finns även de datatekniska förutsättningarna att kunna genomföra omröstningar 
via Internet (det finns gratisprogram). Genealogiska föreningen bör därför anpassa sina stadgar 
till dagens möjligheter.  
 
Nuvarande lydelse: 

10 § Vid ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden förekomma: 
 
4 f. Val av två revisorer och personliga ersättare för dessa. En revisor och dennes ersättare ska 
uppfylla gällande krav på revisor för stiftelser. 
 
Förslag till lydelse: 

10 § Vid ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden förekomma: 
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4 f. Val av två revisorer och personliga ersättare för dessa. En revisor och dennes ersättare 
ska vara auktoriserade revisorer. Valberedningen ansvarar för att en revisor och 
dennes ersättare är kvalificerade enligt vid varje tillfälle gällande Revisorslag. 
 
Skäl: 
Genealogiska föreningen är som juridisk person en ideell förening, inte en stiftelse. Därför 
måste för ideella föreningar gällande lagar och förordningar tillämpas vid utseendet av den 
ena av föreningens revisorer och dennes personliga ersättare. Endast auktoriserade 
revisorer kan fortlöpande hålla sig à jour med ändringar av lagar, anvisningar och råd. 
Revisorslagen ändras t. ex. per 2017-04-01.  
 Det är valberedningens ansvar att säkerställa att kraven enligt Revisorslagen uppfylls av 
de föreslagna kandidaterna.  
 
Nuvarande lydelse: 

14 § Styrelsen består av föreningens ordförande samt minst åtta övriga ledamöter med minst 
fyra ersättare. 
 Ordföranden, de övriga ledamöterna och ersättarna väljs för en mandatperiod på två år. 
Val ska ske så att hälften av ledamöterna väljs vartannat år. 
 En mandatperiod sträcker sig från ett medlemsmötes slut till och med ett annat 
ordinarie medlemsmöte. 
 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt, inom eller utom 
styrelsen, de övriga funktionärer som den anser sig behöva.  
 
Förslag till lydelse: 
14 § Styrelsen består av föreningens ordförande samt minst fyra och högst åtta övriga 
ledamöter med minst två och högst fyra ersättare. 
 Ordföranden, de övriga ledamöterna och ersättarna väljs för en mandatperiod på två år. 
Val ska ske så att hälften av ledamöterna väljs vartannat år. 
 En mandatperiod sträcker sig från ett ordinarie medlemsmötes slut till och med nästa 
ordinarie medlemsmötes slut. 
 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör vilka tillika utgör ett 
arbetsutskott (AU) som har att förbereda sammanträdena med styrelsen och som i 
brådskande ärenden preliminärt kan besluta i frågor. AU:s beslut ska dock alltid 
underställas hela styrelsen vid nästkommande möte för godkännande.  
 Styrelsen kan inom sig alternativt externt utse en personalansvarig med adekvat 
utbildning och erfarenhet avseende personal- och avtalsfrågor.  
 Den anställda personalen har rätt att utse en representant som ska adjungeras vid 
varje styrelsemöte med yttranderätt, dock utan rösträtt. Om personalens representant 
har avvikande mening till styrelsens beslut, ska detta antecknas i styrelseprotokollet. 
 
Skäl:  
Det är inte antalet ledamöter, som borgar för ett gott styrelsearbete, utan de enskilda 
ledamöternas kvaliteter: kunnande, erfarenhet, självständigt tänkande, ödmjukhet inför 
uppdraget och ett absolut oberoende. Det föreskrivna antalet ledamöter och ersättare bör 
därför vara variabelt beroende på ”utbudet” av kandidater.  
 Funktionen ”arbetsutskott” har under vissa perioder missbrukats av några personer i 
olika styrelser. Medlemmarna bör därför förtydliga AU:s befogenheter och begränsningar. 
AU får aldrig vara någon sort ”överstyrelse”. 
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 Personalfrågor har under åren behandlats med varierande kvalitet, i bästa fall på brist av 
kunnande. Arbetsmiljöfrågor inklusive den mentala hälsan hos de anställda har fått ett allt 
större utrymme i lagstiftningen. Brott mot arbetslagsstiftningen beivras i högre grad.  
 Styrelsen har det yttersta ansvaret i en ideell förening (VD, som kan åtalas, saknas). Därför 
måste medlemmarna kunna begära att styrelsen säkerställer att kompetensen finns.  
 I modern organisationsteori betonas vikten av att personalen involveras och engageras i 
såväl organisationens dagliga arbete som i dess vidareutveckling. Organisationer med 
toppstyrning förlorar i konkurrensen (se Ericson). Hos Genealogiska föreningen är det precis 
som i alla andra organisationer att ”fotfolket” vet bäst vad ”kunderna” vill ha. Det är de 
anställda som har den dagliga kontakten med medlemmar och potentiella medlemmar. 
Därför måste personalens kunskaper och erfarenheter tas till vara i styrelsearbetet.  
Personalen skall dock inte kunna tas som ”gisslan” genom att ha rösträtt.  
 
Nuvarande lydelse: 
15 §, 4:e stycket  
Vid styrelsens sammanträden föras protokoll. Styrelsens protokoll ska på begäran 
tillställas de medlemmar som så önskar, eventuella bilagor till protokoll dock endast efter 
prövning av styrelsen. 
 
Förslag till lydelse: 
15 §, 4:e stycket  
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Justerade protokoll jämte bilagor ska 
senast en vecka efter justeringen läggas ut på medlemssidorna på föreningens hemsida. 
 
Skäl: 
Det får absolut inte vara styrelsen, som får pröva om medlemmarna får insyn i styrelsens 
arbete. Paragrafens nuvarande formulering kan av en styrelse utnyttjas till hemlighets-
makeri. Om en stämmovald styrelse inte kan eller vill öppet redovisa, hur den arbetar och 
vad den beslutar, skall en sådan styrelse omedelbart avlägsnas. Medlemmarna har rätt till 
total transparens.  
 
Nuvarande lydelse: 
19 § Räkenskaper med verifikationer samt årsredovisning och protokoll för det gångna 
kalenderåret ska före februari månads utgång lämnas till revisorerna för granskning. 
 Revisorerna ska även beredas tillfälle att fortlöpande granska styrelsens förvaltning, 
bland annat genom att alltid erbjudas möjlighet att närvara vid styrelsens 
sammanträden. 
 Revisorerna ska före mars månads utgång avge revisionsberättelse. 
 
Förslag till lydelse: 
19 § Revisionen ska granska att stadgarna följs, att räkenskaper med verifikationer 
bokförts på rätt sätt och att ett bra försäkringsskydd finns. Styrelsen ska medverka vid 
revisionen och underlätta den. 
 Revisionen ska även granska styrelsens löpande förvaltning under året och att 
nödvändiga beslut fattas och genomförs. Revisorerna, oavsett om de är ordinarie eller 
ersättare, ska kunna närvara vid styrelsens sammanträden. Revisorerna får inte 
hindras i sitt arbete med fortlöpande revision.  
 Årsredovisning med balans- och resultaträkning samt kompletta protokoll för det 
gångna kalenderåret överlämnas före februari månads utgång till revisorerna för 
granskning. Revisorerna ska senast två veckor före ordinarie föreningsstämma 
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överlämna revisionsberättelse till styrelsen. Revisorer ska föra en skriftlig 
dokumentation över sitt granskningsarbete. 
 Ett Revisionsreglemente/PM ska finnas och antas vid varje ordinarie föreningsmöte.  
 
Skäl: 
Några representanter för styrelsen och för lekmannarevisorerna verkar ha från gängse sed 
och oskrivna regler avvikande åsikter om vilka roller och uppgifter revisorerna och deras 
ersättare har inom organisationen. God sed och allmän praxis är  
 

 Att styrelsen, som den granskade, inte skall ha några åsikter alls om revisorernas 
roller, rollfördelning och arbetssätt. Styrelsen har endast att underlätta revisorernas 
av medlemsstämman givna uppdrag genom tranparens. 

 Att revisorerna och deras ersättare väljs som medlemmarnas förtroendemän med 
uppdrag att granska såväl föreningens räkenskaper som styrelsens förvaltning av de 
materiella och immateriella tillgångarna samt styrelsens efterlevnad av stadgarna.  

 Att revisorerna och deras ersättare individuellt är av styrelsen och sinsemellan helt 
oberoende förtroendemän för medlemmarna.  

 Att varje revisor och ersättare sitter på eget mandat och skall därför genomföra sitt 
uppdrag uteslutande efter eget samvete. Uppdraget är personligt, inte kollektivt. Om 
avvikelse i åsikt mellan revisorerna och/eller ersättarna gällande revisionsberättelsen 
föreligger skall detta entydigt framgå i revisionsberättelsen, vilket skall regleras i det 
föreslagna reglementet för revisionen. 

 Att revisionen skall genomföras opartiskt samt att den absolut inte får påverkas av 
vänskapliga förhållanden med någon av de granskade. 

 
Därför måste denna paragraf förtydligas och förstärkas i en ideell förening.  
 
Om styrelsen och revisorerna  delar nämnda syn, kan styrelsen tillstyrka ovanstående 
ändring av 19 §. Om inte, är de olämpliga för sitt uppdrag. 

 
Nuvarande lydelse: 
20 § För ändring av dessa stadgar krävs likalydande beslut vid två på varandra följande 
medlemsmöten med minst fjorton dagars mellanrum, därav minst ett ordinarie 
medlemsmöte. För beslut krävs två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. 
 
Förslag till lydelse: 
20 § För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie medlemsmöte samt ett extra 
medlemsmöte som ska hållas tidigast två veckor och längst sex månader senare. För 
beslut krävs två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. Omröstningen vid extramötet 
får genomföras digitalt via Internet varvid de vid ordinarie möte valda rösträknarna 
anses vara valda som rösträknare vid extramötet. 
 
Skäl: 
Nuvarande formulering av paragrafen är skriven för lokala föreningar under en tid då 
digitala möten och omröstningar via Internet inte var möjliga. Dessutom skrevs den under 
en tid då Genealogiska föreningen hade två medlemsmöten per år. Paragrafen måste 
därför moderniseras och anpassas till dagens datatekniska möjligheter.  
 Moderna dataprogram förhindrar okynnesröstning eller obehörig röstning samt räknar 
automatiskt ut resultaten. De tillåter även flera alternativ för varje fråga som underställs 
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omröstningen. Metoden med digital omröstning har med framgång testats och även 
använts av annan släktforskarförening.  
 
Hemställan avseende stadgeändringar 
Med ledning av ovanstående hemställer vi att årsstämman må besluta att stadgarna för 
Genealogiska Föreningen ändras i enlighet med ovanstående förslag.  
 

Stockholm i januari 2017 
 
Mona Andersson Tina Ekwurtzel Lenah Hedin 
medlem # 12173 medlem # 13796 medlem # 13141  
 
Chris Henning Barbro Maijgren Lena Mårtenson Tingstam  
medlem # 4389 medlem # 8123 medlem # 8654  
 
Jürgen Weigle   
medlem # 12917  
   


