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1. Föreningen, vars firma skrivs
Släktföreningen Johan Lindhés ättlingar,
har till ändamål att verka för släktens
sammanhållning, tillvarata släktintressen,
samla släktens historia. Föreningen tecknas var
för sig av ordförande, sekreterare och
kassaförvaltare.
2. Släkten utgörs av födda, adopterade och
ingifta i ättelinjen från Johan Otto Frans
Lindhé och dennes tre hustrur Carolina
Charlotta f. Krusell, Sigrid Lovisa Gunilla f.
Wulff och Sophia Christina f. Blom.
3. Aktiv medlem är den i släkten som fyllt 18
år och betalat föreningens årsavgift eller som
ingår i familjen till betalande adressat. Passiv
medlem är den i släkten som är adressat men
ej betalat årsavgift eller den som ej fyllt 18 år.
Hedersmedlem är den som utsetts därtill vid
ordinarie släktmöte.
4. Släktföreningens angelägenheter handhas av
en styrelse bestående av ordförande och fyra
ordinarie ledamöter. Till styrelsen utses också
tre suppleanter. Årligen håller styrelsen
ordinarie sammanträde. Suppleanterna kallas
till sammanträdet och får med vardera ersätta
en ordinarie frånvarande ledamot. Styrelsen är
beslutsmässig då lägst tre ledamöter, varav
minst två är ordinarie, infunnit sig, efter det att
hela styrelsen kallats.
Kassaförvaltaren åligger det särskilt att
infordra avgifter, verkställa betalningar, föra
räkenskaper med bokslut per kalenderår,
föredra ärenden om medels placering,
omhänderha ev. kassafacksnycklar, förse
sekreteraren med uppgifter om aktiva
medlemmar.
Sekreteraren åligger det särskilt att hålla
adressförteckning över aktiva medlemmar,
hålla släktregistret aktuellt, förvalta arkiv och
andra föremål, såvida icke särskild förvaltare
utsetts av styrelsen.
5. Två revisorer, med uppgift att granska
föreningens räkenskaper, skall genom val utses
på ordinarie släktmöte. I valet får styrelsens
ledamöter ej delta.
6. Årsavgiften kommande period fastställs av
ordinarie släktmöte. En årsavgift utgår per
adressat.

7. Ordinarie släktmöte skall hållas vart tredje
år. Kallelse sänds till varje adressat senast 10
veckor före mötet.
Dagordning:
• Fråga om mötet behörigen utlysts
• Redogörelse för rätten att rösta
• Val av mötets ordförande
• Val av protokollförare
• Val av två personer att jämte ordförande
justera protokollet
• Styrelsens förvaltningsberättelse
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fråga om årsavgiftens storlek
• Behandling av stadgeändring, som varit
anmäld i kallelsen
• Val av ordförande
• Val av styrelse
• Val av två revisorer
• Val av två personer för valberedning
• Övriga ärenden, som anmälts till styrelsen
8. Extra släktmöte sammankallas då antingen
styrelsen eller revisorerna eller minst en
femtedel av föreningens aktiva medlemmar
påkallar det skriftligt. Kallelse till extra möte
sänds till varje adressat senast fyra veckor före
mötet.
9. Vid släktmöte äger varje aktiv medlem utöva
rösträtt med en röst. Frånvarande aktiv
medlem må genom fullmakt överlåta sin röst,
dock må ingen närvarande rösta med mer än
tre röster inklusive sin egen.
10. För ändring av dessa stadgar fordras att
beslut fattas på ordinarie släktmöte med minst
tvåtredjedelar av de avgivna rösterna. I
kallelse till släktmöte, id vilket förslag till
ändring av stadgar kommer att behandlas,
skall detta anges. Om föreningen skall
upplösas, fordras det beslut därom med minst
tvåtredjedels majoritet vid två intill varandra,
med lägst tre års mellanrum, följande
släktmöten, vara det ena skall vara ordinarie
möte. Efter ett första beslut delges de aktiva
medlemmarna utslaget genom postförsändelse
med mottagningsbevis vid kallelse till den
andra sammankomsten. Efter det första
släktmötets beslut om föreningens upplösning
skall styrelsen samråda med Riksarkivet
beträffande framtida förvaring av föreningens
handlingar. Vid föreningens upplösning tillfaller
ev. tillgångar den institution eller det ändamål,
som släktmötet beslutar

