DIS-Bergslagen
Regionförening i DIS
- föreningen för datorhjälp i släktforskningen

Stadgar
§ 1. Uppgift och ändamål
Föreningens namn är DIS-Bergslagen och har sitt
säte i Västerås. Verksamhetsområdet omfattar hela
eller delar av landskapen Västmanland, Närke, Södermanland, Uppland, Dalarna och Värmland.
Föreningens huvudsakliga syfte är att på lokal och
regional nivå bedriva verksamhet, som understödjer och befrämjar DIS syften. Målet är att med DIS
långsiktiga policy som bas föra ett kulturarv i vid
bemärkelse vidare till kommande generationer samt
att bevara sammanhang mellan det förgångna, nuet
och framtiden.
§ 2. Verksamhet
Föreningen skall
• vara partipolitiskt och religiöst obunden
• genom rekrytering av s.k. ”Faddrar” ge medlemmar
i DIS stöd, hjälp och tips i användandet av datorbaserade hjälpmedel
Inledning
• genom medlemstidning, kurser, studiecirklar, hemDIS, föreningen för datorhjälp i släktforskningen,
sida m.m. sprida kunskap om föreningens ändamål,
är en ideell förening vars syfte är att undersöka
verksamhet samt teknik till medlemmar
och utveckla möjligheterna att utnyttja datorhjälp i
• genom möten bereda medlemmarna möjlighet att
släkt- och bygdeforskningen, sprida kunskap härom
komma samman för att besluta om och informeras
samt att i övrigt stimulera utvecklingen inom denna
om DIS, dess målsättning och verksamhetsformer,
verksamhet.
samt stimulera intresset för släkt- och bygdeforskMedlem i DIS kan även vara medlem i regional DISning.
förening, med verksamhet inom ett av DIS fastställt
geografiskt område. Medlem i regional förening skall § 3. Medlemskap och avgifter
Föreningen skall vara öppen för alla, som är intressevara medlem i DIS.
rade
av att stödja föreningens arbete, och som erlägRegional förening är egen juridisk person som orgager av föreningsmötet fastställd avgift. Medlemskap
niserar DIS verksamhet inom sitt område.
registreras utan särskild ansökan när medlemsavgifDIS och de regionala föreningarnas verksamhet
ten betalats. Medlem, som efter en påminnelse inte
regleras av stadgarna för DIS, normalstadgar för
erlagt stadgad årsavgift, avföres ur medlemsregistret,
regional förening samt av DIS utfärdade riktlinjer
såvida styrelsen inte beslutar annat. Medlem förutoch policy.
sättes efterkomma de bestämmelser som utfärdas av
föreningsmöte och styrelsen.
Enskild person, som i särskilt hög grad främjat föreningens syften, kan av styrelsen utses som hedersledamot och befrias från medlemsavgift till föreningen.
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§ 4. Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte, styrelsen samt utsedda
funktionärer.
§ 5. Styrelsen
Föreningens verksamhet leds av en styrelsen bestående av högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ordförande utses vid årsmötet för en tid av ett
år. Övriga ledamöter liksom revisorer utses för två
år, varav hälften vartannat år. Styrelsens suppleanter, revisorssuppleant och valberedning utses på ett
år.
Styrelsen är beslutsför då minsten hälften av tjänstgörande ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst
hälften av ledamöter begär det. Vid omröstning har
ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid
sammanträde, vilket justeras av ordföranden, samt
om så beslutas vid konstituerande sammanträde, av
ännu en person.
Styrelsens uppgifter i övrigt är att
• bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande,
sekreterare, kassör och andra funktionärer, om detta
anses erforderligt
• besluta om vilka som är behöriga att teckna föreningens firma
• förbereda föreningens möten och verkställa beslut
• kalla till årsmöte och där presentera föreningens
verksamhetsberättelse
• till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och
räkenskaper inom en månad efter verksamhetsårets
slut
• förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena
• förvara och arkivera protokoll och andra handlingar, som rör föreningens verksamhet
• tillse att föreningens inventarier blir registrerade
och underhållna
§ 6. Föreningsmöten
Antalet föreningsmöten genomförs i den omfattning
som beslutas av förenings- eller årsmöte eller av
styrelsen.
Årsmöte avhålls senast under april månad. Kallelse
till årsmöte skall vara avsänd per post eller pålyst
på annat sätt som årsmöte beslutat, senast fyra
veckor före mötet. Kallelse skall innehålla förslag
till dagordning, tid och plats för mötet samt såväl
motioner som styrelsens svar på dessa. Motion skall
vara inlämnad till styrelsen senast sex veckor före
årsmötet. Medlem äger en röst. Röstning får inte
ske med fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet
utom i fall, som nämns i §§ 8 och 9. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val
då lottning sker.
				

Vid årsmöte får beslut inte fattas i frågor som inte
angetts i kallelsen.
Medlemsavgift för nästkommande år skall fastställas vid höstmöte i samband med budget eller vid
årsmöte.
Såväl medlemsmöte som extra årsmöte skall avhållas om minst 10% av medlemmarna så skriftligt
begär.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte
ordförande justera protokollet
• Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
• Fastställande av föredragningslista
• Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut och
ekonomisk redovisning
• Revisorernas berättelse
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter
• Val av ordförande
• Val av styrelseledamöter och suppleanter
• Val av två revisorer och en suppleant
• Övriga val som styrelsen föreslår
• Fråga om val av valberedning
• Framställningar från styrelsen och behandling av
motioner från medlemmarna.
• Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år
• Övriga frågor att bereda av styrelsen
§ 7. Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
§ 8. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom likalydande beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte
§ 9. Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid
två på varandra följande möten, varav ett årsmöte.
Beslutet skall vid båda tillfällena godkännas av två
tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses föreningen, skall dess behållning tillställas DIS att använda för ändamål, som har med
föreningen likartade syften inom den region där
föreningen verkat.
Stadgarna är antagna vid årsmöte 2002-02-17 och
höstmöte 2002-11-24 samt reviderade vid årsmöte
2010-02-28 och höstmöte 2010-11-26.
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