
STADGAR	  
för	  
SLÄKTFÖRENINGEN	  BJÖRKMAN	  FRÅN	  BÄRBO	  
antagna	  i	  juli	  1938	  och	  omarbetade	  vid	  Släktdagar	  1970,	  1978,	  1993	  och	  2013.	  
	  
§	  l	  
Släktföreningen,	  som	  bildades	  vid	  släktmötet	  i	  Torshälla	  den	  2	  juli	  1938	  har	  till	  uppgift	  

att	  till	  inbördes	  nytta	  och	  trevnad	  sammanhålla	  släktmedlemmarna,	  
att	  tillvarataga	  gemensamma	  släktintressen,	  
att	  bedriva	  släktforskning	  och	  samla	  uppgifter	  rörande	  släktens	  historia	  samt	  
inordna	  dessa	  i	  ett	  släktarkiv.	  

	  
§2	  
Självskrivna	  medlemmar	  i	  Släktföreningen	  är	  alla	  de,	  som	  på	  fädernet	  eller	  mödernet	  
härstammar	  från	  ryttaren	  Jöns	  Biörckman	  i	  Capelletorp	  i	  Bärbo	  socken,	  född	  1728.	  
Såsom	  medlemmar	  räknas	  även	  de,	  som	  genom	  giftermål	  är	  eller	  varit	  med	  de	  
nyssnämnda	  förenade.	  
	  
§	  3	  
Medlemsavgift	  för	  täckande	  av	  löpande	  utgifter	  erläggs	  av	  varje	  myndig	  resp.	  omyndig	  
familjemedlem	  med	  belopp	  vars	  storlek	  fastställs	  av	  släktrådet.	  
	  
§4	  
Släktföreningens	  ledning	  anförtros	  åt	  ett	  släktråd	  på	  tre	  personer,	  vilka	  utses	  å	  släktdag,	  
såsom	  släktens	  sammanträde	  benämns,	  för	  tiden	  till	  nästa	  släktdag.	  Släktmötet	  väljer	  
släktrådets	  ordförande,	  benämnd	  släktålderman.	  Dessutom	  utses	  tre	  ersättare.	  
	  
§5	  
Släktrådet	  ges	  befogenhet	  att	  inom	  sig	  utse	  sekreterare	  och	  kassör.	  Släktrådet	  kan	  
vidare	  utse	  någon	  av	  släktföreningens	  medlemmar	  att	  vara	  släktskrivare.	  	  
Släktrådets	  beslut	  gäller	  då	  två	  ledamöter	  är	  eniga.	  
	  
§6	  
Släktdag	  hålles	  på	  kallelse	  av	  släktrådet	  med	  om	  möjligt	  högst	  fem	  års	  mellanrum	  
(mellan	  två	  släktdagar)	  å	  tid	  och	  ort	  som	  släktrådet	  bestämmer.	  Släktdagens	  
förhandlingar	  leds	  av	  den	  avgående	  ordföranden,	  eller	  om	  han	  eller	  hon	  är	  förhindrad,	  
av	  den	  äldste	  närvarande	  släktrådmannen.	  
	  
§7	  
Vid	  släktdag	  skall	  alltid	  följande	  ärenden	  föredragas:	  

1.	  Val	  av	  två	  justeringsmän	  för	  dagens	  protokoll	  
2.	  Släktrådets	  berättelse	  för	  tiden	  från	  föregående	  släktdag	  
3.	  Revision	  av	  släktrådets	  förvaltning	  
4.	  Val	  av	  tre	  personer	  som	  släktråd.	  
5.	  Eventuellt	  val	  av	  ersättare	  till	  släktrådet	  
6.	  Val	  av	  revisor	  och	  valberedning	  
7.	  Övriga	  ärenden	  

	  
§8	  



Rösträtt	  vid	  släktdag	  tillkommer	  myndig	  medlem	  av	  släkten	  som	  erlagt	  stadgad	  avgift.	  
	  
§9	  
Ärendena	  avgörs	  genom	  enkel	  röstövervikt.	  Vid	  lika	  röstetal	  har	  släktåldermannen	  
utslagsröst.	  
	  
§10	  
Släktrådet	  ansvarar	  för	  släktarkivet	  och	  släktmatrikel.	  
	  
§11	  
Fattas	  beslut	  vid	  släktdag	  om	  föreningens	  upplösning	  skall	  dess	  handlingar	  överlämnas	  
till	  den	  släktmedlem	  som	  finnes	  bäst	  ägnad	  att	  dem	  för	  framtiden	  vårda,	  eller	  överlåtas	  
till	  Landsarkivet	  i	  Uppsala	  för	  integrering	  i	  Björkmanska	  släktarkivet.	  


