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Antagna vid konstituerande släktmöte i Lund den 11 oktober 1953.
§1
Föreningen har till ändamål
att med vördnad inför fädernas minnen, och med erkännandet av det
arbete, som av olika anförvanter bedrivits å släktforskningens område,
fortsätta detta arbete till kommande generationers fromma och
att stärka släktbanden medlemmarna emellan genom anordnandet av
sammankomster och utgivande av publikationer rörande släkten.
§2
Föreningen omfattar
dels samtliga ättlingar till frälsehemmansåbon Helje Mattsson i
Kumlatofta 2, Everlöv, och
dels samtliga de personer, vilka äro i äktenskap förenade med någon av
ovannämnda ättlingar.
§3
Föreningens högsta beslutande myndighet är släktmötet, vilket hålles
varje år å tid och plats som bestämmes av styrelsen.
§4
Kallelse till släktmöte utfärdas till medlemmarna minst tre veckor i
förväg.
§5
Motion till släktmötet kan väckas av samtliga medlemmar, som uppnått
myndig ålder, och skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före
släktmötet.3
§6
Varje vid släktmötet närvarande medlem, som uppnått myndig ålder, har
en röst.3 Yrkas sluten omröstning, skall sådan äga rum. Vid lika röstetal
har ordförande utslagsrösten utom vid val då lottning sker.
§7
Å ordinarie släktmöte skola följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande att leda släktmötets förhandlingar.
2. Val av sekreterare att föra släktmötets protokoll.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Beslut om släktmötet behörigen kallats.
Fastställande av dagordningen.
Föredraga protokoll från föregående släktmöte.
Styrelsens förvaltningsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande i föreningen.
Val av ledamöter i styrelsen.
Val av suppleanter i styrelsen.
Val av två revisorer.
Val av två revisor-suppleanter.
Val av tre ordinarie ledamöter i valberedningen.3
Val av en suppleant i valberedningen.3
Val av sammankallande ledamot i valberedningen.3
Beslut om årsavgiftens storlek.
Behandling av inkomna motioner.
Diskussion angående vid mötet väckta frågor.

§8
Extra släktmöte äger rum, då styrelsen anser så oundgängligen nödvändigt
eller då minst 1/5-del av föreningens medlemmar så begära. Då extra
släktmöte kallas, skola skälen härför skriftligen angivas.
Vid extra släktmöte må icke förekomma andra ärenden än de, som
upptagits i kallelsen.
§9
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse på nio personer,
därav en ordförande som utses direkt av årsmötet, samt åtta ledamöter
vilka jämte lika många suppleanter utses för en tid av två år med halva
antalet varje år.2 Första gången väljes dock åtta ledamöter och åtta
suppleanter, varav hälften avgår efter ett år efter lottning.
Ordföranden i föreningen är tillika ledamot och ordförande i styrelsen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder, då ordförande så finner erforderligt, eller då
minst halva antalet styrelseledamöter göra framställning därom.
Styrelsen är beslutmässig, då minst halva antalet ledamöter äro
närvarande och om beslutet ense. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst utom vid val då lottning sker.
Styrelseledamöternas mandattid sammanfaller med kalenderåret,
vilket innebär att den styrelse som väljes på släktmötet, hållet på hösten,
tillträder sin befattning först vid nästkommande årsskifte.1

§ 10
Det åligger styrelsen
att arbeta för förverkligandet av föreningens program,
att ansvara för förvaltningen av föreningens tillgångar,
att påbygga och komplettera föreningens släktregister,
att förbereda de ärenden, som skola handläggas av släktmötet, och
att verkställa släktmötets beslut.
§ 11
Föreningens räkenskaper avslutas månadsskiftet juni-juli. Bokslut skall
föreligga före utgången av påföljande månad.4
§ 12
Revisorernas berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper
och förvaltning skall avgivas till styrelsen senast 15 augusti.4
§ 13
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut med minst 2/3-dels
majoritet vid ordinarie släktmöte.
§ 14
För föreningens upplösning fodras beslut härom med minst 2/3-dels
majoritet av två på varandra följande släktmöten, varav minst ett ordinarie.
I samband därmed skall beslutas huru med föreningens tillgångar skola
förfaras.
§ 15
Valberedningen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant,
som samtliga väljes av årsmötet. Därefter väljes av årsmötet, en av de
tre ordinarie ledamöterna till sammankallande. Valberedningen uppgift
är att föreslå styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som de finner
lämpliga att utföra föreningens uppdrag.3
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