STADGAR
för släktföreningen Breitholtz antagna vid föreningsmöte 00-10-07
§1
Föreningens syfte
Släktföreningen Breitholtz utgör en sammanslutning, bildad av medlemmar av adliga ätten
Breitholtz nr 484. Föreningen har till syfte
• att stärka familjebanden mellan släktens medlemmar att vårda släktminnen och släktgravar
• att utföra och stödja forskning och information rörande släktens historia samt insamla sådant
material, som kan vara till gagn för efterkommande forskare och
• att stödja släktens medlemmar med stipendier.
§2
Medlemskap
Berättigad att vara medlem av släktföreningen är
dels den som tillhör adliga ätten Breitholtz,
dels man som ingått äktenskap med kvinnlig medlem av ätten, liksom parets barn, svärsöner och
svärdöttrar.
Medlemskap vinnes genom anmälan till styrelsen av den som enligt ovan därtill är berättigad.
§3
Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av lägst fem och högst sju
ledamöter, varav en ordförande, som särskilt väljes, jämte två suppleanter.
Styrelse väljes vid ordinarie släktmöte för tiden intill nästa ordinarie släktmöte.
Vid samma tillfälle och för samma tid väljes två revisorer och en revisorssuppleant.
Styrelseledamöter får ej deltaga i val av revisorer.
Styrelse och revisorer äger ej uppbära arvoden.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och skattmästare samt inom eller utom sig klubbmästare och
arkivarie. I händelse av dödsfall eller avsägelse äger styrelsen komplettera sig intill
nästkommande släktmöte.
Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, sammanträder på kallelse av ordföranden, ävensom när
minst två av dess medlemmar därom gör framställan till ordföranden.
Beslut fattas med enkel majoritet, dock skall minst tre medlemmar närvara och vara ense om
beslutet. Varje styrelseledamot äger en röst. Vid styrelsesammanträde får röstning med fullmakt
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ej äga rum. Vid lika röstetal äger den fungerande ordföranden utslagsröst. Till
styrelsesammanträdena skall jämväl suppleanterna kallas.
Protokoll skall vid styrelsesammanträdena föras av sekreteraren och justeras av ordföranden.
Styrelsen avgiver till ordinarie släktföreningsmöte berättelse över sin verksamhet under tiden
från föregående släktmöte.

§4
Släktmöte och dess sammankallande
Föreningen sammanträder till ordinarie släktmöte minst vart femte år med början 1960. Det
åligger föreningens ordförande att minst tre månader i förväg skriftligen kalla envar av
föreningens medlemmar under senast uppgiven adress.
Om föreningens styrelse eller revisorer så finner angeläget eller minst tio av föreningens
medlemmar det begär, skall ordföranden kalla till extra släktmöte för att besluta i viss fråga, som
i kallelsen angives.
§5
Vid släktmöte förekommande ärenden
Släktmöte, öppnas av föreningens ordförande. Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden
förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Val av ordförande vid mötet och protokollförare.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Notering av röstberättigade.
Val av två justeringsmän.
Styrelsens och revisorernas berättelser.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Av styrelsen väckta förslag.
Av annan föreningsmedlem väckta förslag.
Fastställande av årsavgift.
Val av ordförande för tiden intill nästa släktmöte.
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Val av revisorer och suppleant för dem.

Enskilda föreningsmedlemmars förslag, vilka önskas behandlade vid släktmötet, skall vara
styrelsen tillhanda minst 14 dagar före mötet.
§6
Rösträtt vid släktmötet
Rösträtt tillkommer dels den som tillhör adliga ätten Breitholtz, dels den som ingått äktenskap
med kvinnlig medlem av ätten. För samtliga gäller att de skall ha uppnått myndig ålder och ha
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betalat årsavgift sedan senaste släktmöte eller, om medlemskap inträtt därefter, sedan
medlemskapet trätt i kraft.
Frånvarande röstberättigad medlem må genom fullmakt överlåta sin rösträtt på närvarande
namngiven röstberättigad medlem; dock må ingen utöva rösträtt för fler än två frånvarande medlemmar.
Omröstning sker öppet, såframt ej sluten omröstning begäres. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal avgöres personval genom lottning, i andra fall gäller den mening, som
ordföranden vid mötet biträder.

§7
Protokoll vid släktmöte
Protokoll över släktmötets förhandlingar skall av styrelsen snarast möjligt tillställas samtliga
röstberättigade medlemmar. I samband härmed skall medlemmarna också erhålla meddelande
om styrelsens sammansättning och dess medlemmars adresser.
§8
Andra sammankomster än släktmöte
Mellan släktmötena bör styrelsen anordna andra sammankomster för sällskapligt umgänge. I
dessa äger andra för ätten intresserade personer än medlemmar deltaga.
§9
Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper, som föres av skattmästaren, skall avslutas per kalenderår.
Revisorerna granskar årligen styrelsens förvaltning och avger berättelse, som förelägges närmast
kommande släktmöte. Till sådan berättelse skall fogas styrelsens skriftliga förklaring över
anmärkningar, som eventuellt blivit framställda av revisorerna.
§10
Årsavgifter
Årsavgiften fastställes av släktmötet. Styrelsen må under tiden mellan släktmötena höja
årsavgiften med högst 50%.
Ständigt medlemskap kan erhållas genom inbetalning på en gång av 20 gånger vid tillfället
fastställd årsavgift.
Årsavgiften erlägges under mars månad varje år.
Två års utebliven årsavgift innebär, att styrelsen äger rätt att stryka medlemmen ur registret.
§11
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Föreningens medel
Denna paragraf avser alla föreningens medel ävensom gåvor och donationer, för vilka icke
särskilda bestämmelser gäller.
Föreningens medel, som förvaltas av styrelsen, skall placeras såväl med hänsyn till skälig
avkastning som till betryggande säkerhet.
Avkastningen skall användas dels för föreningens löpande utgifter, dels för täckande av
kostnader som avser föreningens syfte eller läggas till kapitalet.
Mellan ordinarie släktmöten får styrelsen besluta att högst fem procent av föreningens medel får
användas för att täcka kostnader som avser föreningens syfte inklusive subventionering av
kostnaderna för medlemmarnas deltagande i mötet.
Föreningens intäkter och kostnader skall redovisas vid närmast följande släktmöte.

§12
Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar fordras, att beslut härom fattas vid ordinarie släktmöte och att minst
tre fjärdedelar av närvarande medlemmar är om beslutet ense.
§13
Föreningens upplösning
Fattas beslut om föreningens upplösning, som endast kan ske på ordinarie släktmöte och med
minst tre fjärdedels majoritet, skall föreningens tillgångar överlämnas till Svenska Riddarhuset
för att där bilda en fond för i första hand understöd och i andra hand stipendier åt medlemmar av
ätten Breitholtz. I kallelse till släktmöte, å vilket förslaget om föreningens upplösning kommer
att behandlas, skall underrättelse om förslaget lämnas.
§14
Meddelande till Riddarhuset
Genom styrelsens försorg skall ett exemplar av dessa stadgar överlämnas till
Riddarhusdirektionen, som jämväl skall erhålla meddelande om förekommande ändringar i
stadgarna och om föreningens upplösning.
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