
 

 

 

Samlarförbundet Nordstjärnan SGSF 

 

Svenska Genealogi & Samlarföreningen 
 

Swedish Genealogy & Collecting Association 

 

Föreningen är öppen för alla de som är intresserade av 

genealogi och släktforskning, kart- och bygdeforskning 

samt DNA-forskning samt de som vill lära sig mer eller 

vill sprida sin kunskap till andra. 

Föreningen är också öppen för samlare och intresserade 

av kultur och historia, vad än det gäller stort som smått. 

Det kan vara den som samlar på svenska eller utländska 

föremål eller vill få ytterligare kunskap av andra samlare 

eller vill sprida sin egen kunskap. 

 
Samlande

Genealogi



 

Sida 1 av3 

 

STADGAR 
 

§ 1. Föreningens namn 

Föreningens namn är ”Svenska Genealogi & Samlarföreningen”. 

I stadgarna samt allmänt kallad SGSF 

Föreningen är en sektion i Samlarförbundet Nordstjärnan. 

 

§ 2. Föreningens ändamål 

Föreningen, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen 

är öppen för alla de som är intresserade av genealogi och släktforskning, 

kart- och bygdeforskning samt DNA-forskning, även de som vill lära sig mer 

eller vill sprida sin egen kunskap. 

Föreningen är också öppen för alla samlare och intresserade av kultur och 

historia, stort som smått. Det kan gälla den som samlar på svenska eller 

utländska föremål eller vill få ytterligare kunskap av andra samlare eller vill 

sprida sin egen kunskap. 

 

§ 3. Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Uppsala i Uppsala Län 

 

§ 4. Medlemskap 

För att kunna vara medlem i SGSF krävs att man är medlem i 

Samlarförbundet Nordstjärnan. Medlem förbinder sig att följa föreningens 

stadgar. 

 

§ 5. Medlemsavgifter 

Medlem ska betala den medlemsavgift, som årligen fastställs av styrelsen. 

Avgift skall ha inkommit till föreningen konto senast 31 januari för det år 

avgiften avses. 

 

§ 6. Styrelse 

Föreningen leds av Samlarförbundet Nordstjärnans förbundsstyrelse, denna 

tillsätter styrelsemedlem för att vara ordförande i SGSF. 

• När förbundet anser att föreningen kan arbeta självständigt så gäller: 

Styrelsen består av ordföranden, sekreterare, kassör samt 2–4 ledamöter. 

 

§ 7. Förbundsstyrelsens uppgifter 

- Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar 

dess angelägenheter. 

- Styrelsen beslutar å SGSF vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa 

stadgar. 
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- Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha 

föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskap, samt 

avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.  

- Styrelsen upprättar förslag till verksamhetsplan och budget för det 

kommande verksamhetsåret som meddelas på årsmötet. 

 

§ 8. Föreningen och dess arbete 

Genom föredrag sprida intresset för genealogi och samlande. 

Dessa föredrag ska vara öppna för alla medlemmar och andra intresserade 

av genealogi och samlande. 

 

Medlemmar skall ges möjlighet att inhandla litteratur och annat material 

med rabatterat pris.  

 

Aktivt arbeta med kontakter med svenska och utländska motsvarande 

föreningar och enskilda personer. 

 

§ 9. Skall i övrigt följa Samlarförbundet Nordstjärnans stadgar. 

Enligt § 6. gäller dessa stadgar som föreningens stadgar när 

föreningen kommer att arbeta självständigt. 

 

§ 10. Verksamhetsår och räkenskapsår 

Verksamhetsår är mellan årsmöten. Räkenskapsår är lika med kalenderår. 

 

§ 11. Revisor 

Skall vara revisor utsedd av Samlarförbundet Nordstjärnan. 

 

§ 12. Årsmöte 

Föreningens arbete redovisas som separat punkt i Samlarförbundet 

Nordstjärnans årsmöte. 

När föreningen arbetar självständigt så beslutar denna om årsmöte. § 6. 

 

Förbundsstyrelsen får besluta att föreningsmöte ska äga rum som fysiskt 

möte, eller som distansmöte, eller som en kombination av dessa. Medlem, 

som närvarar på distans, har samma rättigheter och skyldigheter som 

fysiskt närvarande medlem. Gäller även för föreningen. 

 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att rimliga kontroller av identitet och 

medlemskap genomförs oberoende av mötesform. 
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§ 13. Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Av 

begäran skall framgå det eller de ärenden mötet ska behandla. Vid extra 

årsmöte får endast de ärenden behandlas som angivits i kallelsen. 

 

§ 14. Utträde 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till 

förbundsstyrelsen/föreningen och anses därmed omedelbart ha lämnat 

föreningen.  

 

§ 15. Uteslutning 

Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot föreningens 

stadgar, handlar på ett sådant sätt att han/hon skadar föreningen, 

motarbetar föreningens verksamhet, ändamål, och intressen eller försummat 

att betala beslutade avgifter i tid. Fråga om uteslutning beslutas av 

förbundsstyrelsen tillsammans med föreningen efter det att vederbörande 

medlem fått möjlighet att förklara sig. 

 

§ 16. Stadgeändring 

Skall beslutas av förbundsstyrelsen. Efter självständighet så beslutar SGSF 

Årsmöte. 

 

§ 17. Föreningens upplösning 

För upplösning av SGSF fordras beslut av två på varandra följande årsmöten 

varav det första ska vara ordinarie årsmöte, För upplösning gäller att minst 

tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade deltagarna röstar för. 

Vid upplösning skall SGSF eventuella skulder om möjligt betalas. SGSF 

arkiv överlämnas till föreningsarkiv eller intresserad förening. SGSF övriga 

tillgångar går till verksamhet i enlighet med SGSF syfte. Hur detta ska ske 

beslutas på det sista årsmötet. 

 

Stadgarna antagna genom beslut i Samlarförbundet 

Nordstjärnans styrelse. Uppsala den 2022-02-27 

 

-------------------------  ------------------------ 

Nicklas Vulcan   Tommy Sahlén 

Ordförande      Sekreterare 


