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STADGAR 
FÖR 

Norrköpings Kontoristförening u. p. a. 
 

Antagna vid sammanträden den 16 mars och den 12 april 1966. 
 

 
§1. 

 
Namn och säte. 

 
Denna förenings firma är Norrköpings Kontoristförening utan personlig ansvarighet. Föreningen 

är stiftad den 29 november 1902, och styrelsen skall ha sitt säte i Norrköping. Föreningens 
postadress fastställes av styrelsen och skall antingen vara under ordförandens adress eller till 
föreningens lokal, endera vilket ur praktisk synpunkt befinnes lämpligast. 
 

§2. 
 

Ändamålet med föreningens verksamhet. 
 

Föreningens ändamål är 
att  söka ena kontorister och andra merkantilt verksamma personer, som uppfyller villkoren för 

aktivt medlemsskap enligt § 3 i dessa stadgar, till samfälld strävan för gemensamma 
intressen; 

att  genom stipendier söka bereda medlemmarna ekonomiska möjligheter till fortsatt teoretisk 
och/eller praktisk utbildning enligt villkoren för respektive fond i dessa stadgar; 

att  genom bidrag och understöd söka bistå medlemmarna, anhöriga till medlemmarna och andra 
personer, som på grund av ålder, dödsfall, arbetslöshet, oförskylld nöd eller andra orsaker är 
i behov av hjälp, enligt villkoren för respektive fond eller kassa i dessa stadgar. 

För att kunna fullgöra ändamålet med verksamheten skall föreningen på sätt som vidare anges i 
dessa stadgar 

a) avsätta influtna medlemsavgifter till vissa fonder; 
b) på betryggande sätt förvalta, vidmakthålla och förkovra föreningens såväl egna fonder som 

donationsfonder och kassor; 
c) vid behov bilda andra eller ombilda egna fonder eller kassor än nu befintliga och fastställa 

bestämmelser för dessa; 
d) mottaga donationer, vilkas villkor står i överensstämmelse med föreningens ändamål och intressen. 

Religiösa, politiska och fackliga frågor är uteslutna från föreningens förhandlingar. 
 

§ 3.  
 

Medlemsskap. 
 

Föreningens medlemmar är: Aktiva och hedersledamöter. 
Till aktiv medlem kan antagas varje i Norrköping eller angränsande kommuner mantalsskriven kontorist 

eller annan merkantilt verksam person efter fyllda 17 år. 
Till hedersledamot kan väljas personer, som verksamt främjat föreningens intressen. 

 



§ 4.  
 

Inträde 
 

Inträdesansökan ställes till styrelsen å fastställt formulär. 
Till styrelsen ankommen inträdesansökan skall upptagas till behandling å första ordinarie 

styrelsesammanträde. För att kunna behandlas skall dels ansökan vara styrelsen tillhanda senast dagen före 
sammanträdet och dels fastställd avgift vara styrelsen tillhanda senast vid samma tidpunkt. 

Inom 14 dagar efter sammanträdet skall styrelsen delge sökanden sitt bifall eller avslag, i sistnämnda fall 
utan skyldighet att angiva orsaken. Vid avslag skall erlagd avgift återbetalas. 

Av styrelsen avslagen inträdesansökan, vilken förnyas inom kortare tid än ett år, lämnas utan avseende. 
Hedersledamöter inväljes av föreningen endast å ordinarie årsmöte. För beslut om inval av hedersledamot 

fordras att två tredjedelar av föreningens vid årsmötet närvarande medlemmar är ense om beslutet. 
 

§ 5. 
 

Utträde. 
 

Utträde ur föreningen skall skriftligen anmälas till styrelsen. Inkommer dylik anmälan senare än en 
månad efter kalenderårets början, är den utträdande skyldig att betala löpande årets avgifter. Medlem, som 
erlagt ständig medlemsavgift, kan vid utträde ej erhålla restitution. 
 

§ 6. 
 

Suspension. 
 

Medlem, som är ställd under åtal vid allmän domstol, kan av styrelsen suspenderas i avvaktan på laga 
kraftägande dom. 

Medlem, som suspenderas, är, under tiden suspensionen varar, icke berättigad att åtnjuta någon förmån av 
vad slag det vara må inom föreningen och får icke deltaga i föreningens möten eller styrelsens 
sammanträden, försåvitt medlemmen icke erhållit särskild skriftlig kallelse från styrelsen. 
 

§ 7 
 

Uteslutning. 
 

Styrelsen äger rätt att ur föreningen utesluta medlem som 
a) efter förut tilldelad skriftlig varning 

1) underlåtit och ej kunnat förmås att erlägga stadgade, förfallna avgifter; 
2) uppträder på sådant sätt att medlemmens eget eller föreningen anseende därigenom nedsättes; 

b) utan föregående varning 
1) bryter mot statens lagar och genom laga kraftvunnen dom blivit fälld till ansvar. 

För beslut om uteslutning fordras att två tredjedelar av styrelsens samtliga ordinarie ledamöter är ense om 
beslutet. 
 

§ 8. 
 

Klagomål över utslutning. 
 

Medlem, som på grund av orsak angiven i § 7 blivit utesluten av styrelsen. är berättigad att å närmast 
följande årsmöte däröver anföra klagomål. For att kunna upptagas till prövning skall klagomålen vara 
skriftligen inlämnade till styrelsen inom en månad efter delgivet meddelande om uteslutning. Under tiden till 
årsmötet får utesluten medlem icke deltaga i föreningens möten eller styrelsesammanträden, försåvitt 
medlemmen icke erhållit särskild skriftlig kallelse från styrelsen. Vid årsmöte, vid vilket klagomålet om 
uteslutning upptages, äger dock medlemmen tillträde. 

 



§ 9  
 

Återinträde. 
 

Medlem, som på egen ansökan eller på grund av bristande betalning av avgifterna blivit utesluten ur 
föreningen, kan av styrelsen åter beviljas inträde. Medlem, som på grund av lagbrott eller olämpligt 
uppträdande blivit utesluten ur föreningen, kan ej ånyo inväljas såvida icke två tredjedelar av föreningens vid 
årsmötet närvarande medlemmar annorlunda beslutar. 

 
§ 10  

 
Delägarskap. 

 
Avgången eller utesluten medlem äger ingen delaktighet i föreningens tillgångar och har ej heller rätt att 

återfå vad som inbetalats. Ej heller äger avliden medlems arvingar eller rättsinnehavare några rättsanspråk 
mot föreningen. 
 

§ 11  
 

Avgifter.  
 

Avgifterna bestämmes på varje årsmöte. 
Medlemsavgifterna kan antingen vara årliga och/eller ständiga. Restitution av ständig medlemsavgift kan ej 
erhållas. Hedersledamot betalar ingen årlig avgift. 
 

§ 12  
 

Styrelse. 
 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av lägst 5 och1 högst 7 ledamöter, varav en 
skall vara ordförande. Samtliga skall väljas på ordinarie årsmöte. 

Ordföranden väljes av föreningen årligen for tiden till nästa ordinarie årsmöte. 
Till övriga styrelseledamöter väljes årligen på en gång hälften, vilka efter två år står i tur att avgå. 
Till styrelsesuppleanter väljes på ordinarie årsmöte två aktiva föreningsmedlemmar for tiden intill nästa 

ordinarie årsmöte. 
Skulle under arbetsåret såväl ordföranden som vice ordföranden avgå. Sammankallas föreningen så snart 

kan ske till extra sammanträde för val av ordförande för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Som 
sammankallande ledamot inom styrelsen tjänstgör den till levnadsåren äldste kvarvarande styrelseledamoten. 
 

§ 13  
 

Styrelsens sammanträden och beslutmässighet. 
 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst två ledamöter av styrelsen det fordrar. 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet med undantag av vad i § 7 bestämmes. Styrelsen äger fatta 

beslut, då majoriteten av antalet styrelseledamöter är närvarande, varvid dock så många av de närvarande 
måste vara ense om beslutet, att de utgör majoritet av styrelsen i dess helhet. Vid lika röstetal gäller den 
mening, som ordförande vid sammanträdet biträder. Vid styrelsens sammanträden måste alltid minst två 
ledamöter, som tillsammans äger rätt att teckna föreningen, vara närvarande. 

 



§ 14 
 

Styrelsens åligganden. 
 

Styrelsen har att verka för föreningens utveckling i enlighet med dess stadgar och skall för detta ändamål: 
1) verkställa nödig utredning av förslag, som skall föreläggas föreningen; 
2) verkställa av föreningen fattade beslut; 
3) förvara och väl vårda föreningens tillgångar; 
4) fördela stipendier och understöd i enlighet med bestämmelser för resp.  

stipendie- och understödsfond; 
5) anställa erforderliga biträden och bestämma deras förmåner; 
6) invälja och utesluta medlemmar; 
7) avgiva berättelse över föreningens verksamhet till ordinarie årsmötet; 
8) utfärda ordningsregler för föreningens lokaler; 
9) ansvara för utförandet av övriga ärenden. 
 

§ 15. 
Styrelsens arbetsfördelning. 

 
Styrelsen utser årligen inom sig: 

1) vice ordförande, 
2) kassaförvaltare, 
3) sekreterare och 
4) intendent. 
I övrigt har styrelsen att inom sig fördela arbetet allt efter som verksamheten kräver. 
 

Ordföranden åligger: 
att  leda förhandlingarna vid styrelsens sammanträden; 
att  utöva högsta tillsyn över föreningens förtroendemän, tjänstemän, kommittéer och expedition; 
att  attestera alla verifikationer att förvara den ena av nycklarna till föreningens bankfack; att öppna till 
föreningen ankommande post. 
 

Vice ordföranden åligger:  
att  vid förfall för ordföranden inträda i dennes ställe. 
 

Kassaförvaltaren åligger: 
att  omhänderha och ansvara för föreningens räkenskaper; att handha och ansvara för föreningens kassa; 
att  i enlighet med styrelsens beslut verkställa utbetalningar; att förvara den ena av nycklarna till 
föreningens bankfack. 
 

Sekreteraren åligger: 
att  föra protokoll vid föreningens sammanträden; 
att  föra matrikel över föreningens medlemmar; 

att  förvara inkommande skrivelser att uppsätta, expediera och i avskrift förvara utgående skrivelser och 
handlingar. 

 
Intendenten åligger: 

att  utöva tillsyn över föreningens lokaler och inventarier; 
att  föreslå behövliga reparationer samt nyinköp av inventarier; att övervaka att ordningsreglerna 

efterleves; 
att  ordna föreningens möten, sammanträden och andra samkväm; att verkställa föreningens annonsering  

i pressen. 

 



§ 16  
 

Styrelsesuppleanter. 
 

Vid förfall for styrelsens ordinarie ledamöter inkallas suppleanterna i den ordning, som de med avseende 
på röstetalet vid valet blivit utsedda. Suppleant får alltid närvara vid styrelsens sammanträden, dock utan 
rösträtt försåvitt suppleant icke ersätter ordinarie ledamot vid förfall. 
 

§ 17  
 

Firmateckning. 
 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med 
kassaförvaltaren eller sekreteraren. 
 

§ 18  
 

Valberedning. 
 

På ordinarie årsmöte utses årligen en valberedning, bestående av två ledamöter och en suppleant. 
Föreningen utser en av de två ledamöterna att vara sammankallande. till ledamot av valberedningen må ej 
utses föreningsmedlem, som är styrelseledamot, revisor, suppleant i styrelsen eller revisorssuppleant. 

Styrelseledamot, revisor, suppleant i styrelsen eller revisiorssuppleant, som ämnar avgå vid 
nästkommande föreningssammanträde, skall underrätta valberedningens sammankallande ledamot i så god 
tid som möjligt. Valberedningen skall upprätta och inkomma med förslag på kandidater till 
styrelseledamöter, revisorer samt suppleanter till nämnda befattningar. Förslaget skall avlämnas vid 
föreningssammanträde, där val stadgeenligt kan äga rum. 
 

§ 19  
 

Räkenskapsår.  
 

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
Räkenskaperna skall före den 15 februari varje år i avslutat skick tillsammans med dithörande 

verifikationer och övriga handlingar samt den av styrelsens samtliga ledamöter underskrivna 
förvaltningsberättelsen rörande sistförflutna årets förvaltning överlämnas till revisorerna för granskning. 
 

§ 20  
 

Revision. 
 

Föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning Över föreningens medel och angelägenheter 
granskas av två revisorer. 

Revisorerna samt två suppleanter för dem utses på ordinarie årsmöte bland föreningens aktiva 
medlemmar för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. 

Revisorerna äger rättighet att när som helst genomgå styrelsens protokoll, Föreningens kassa, räkenskaper 
och värdehandlingar. Av revisorerna begärd upplysning angående föreningens förvaltning må ej förvägras av 
styrelsen. 

Revisorerna skall till styrelsen avlämna av dem underskriven revisionsberättelse över utförd granskning 
senast fjorton dagar efter räkenskapernas mottagande. 

Revisorerna skall i sin berättelse bestämt till- eller avstyrka ansvarsfrihet at styrelsen. 

 



§ 21  
 
 

Vård och placering av medel. 
 

Föreningens medel —såväl egna fonder som donationsfonder— skall av styrelsen 
1) insättas å bankräkning av typ, som styrelsen för ändamålet finner lämpligast; 
2) placeras i svenska statens obligationer; 
3) placeras i förstklassiga fastighetsinteckningar inom 80 % av taxeringsvärdet; 
4) placeras i å börs- eller fondhandlarelistan noterade aktier eller andra värdepapper; 
5) placeras i egen fastighet efter av föreningen därom fattat beslut. 

Vid placering av föreningens medel skall styrelsen vid val av placeringsobjekt sörja för betryggande 
säkerhet genom riskspridning. 

Inneliggande kassa bör ej överstiga tvåhundrafemtio (250) kronor. 
Föreningens värdehandlingar skall förvaras i bankfack under två lås, till vilka nycklarna innehas den ena 

av ordföranden och den andra av kassaförvaltaren. Föreningens värdehandlingar kan dock även efter 
föreningens beslut förvaras i banks notariatavdelning i öppet förvar. 
 

§ 22  
 
 

Ansvar för föreningens förbindelser. 
För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar, förfallna men ej guldna avgifter 
inberäknade. 
 

§ 23  
 

Föreningens egna fonder.  
 

A. Grundfonden 
Till grundfonden avsättes 9/10 av alla under året influtna medlemsavgifter. 
Av fondens egen årliga avkastning skall minst 9/10 läggas till fonden och högst 1/10 överföras som 

förvaltningsbidrag till allmänna förvaltningskostnader. 
Fondens medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 i föreningens stadgar. 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust å fondens medel skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 23 A). 

 
B. Understödsfonden. 

Till understödsfonden avsattes 1/10 av alla under året influtna medlemsavgifter. 
Av fondens egen årliga avkastning skall högst 8/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 23 B), minst 

1/10 läggas till fonden och högst 1/10 överföras som förvaltningsbidrag till allmänna förvaltningskostnader. 
För den händelse utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 23 B). skall även detta belopp läggas 
till fonden. 

Fondens medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 i föreningens stadgar. 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust å fondens medel skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 23 B). 

 
C. Byggnadsfonden. 

Byggnadsfonden kan ökas genom gåvor eller donationer. 
Av fondens egen årliga avkastning skall minst 9/10 läggas till fonden och högst 1/10 överföras som 

förvaltningsbidrag till allmänna förvaltningskostnader. 
Fondens medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 i föreningens stadgar i avvaktan på att 

medlen användes enligt bilaga 23 C:). 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust å fondens medel skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 23 C). 
 

D. Stipendiefonden 
Stipendiefonden kan ökas genom gåvor eller donationer. 
Av fondens egen årliga avkastning skall högst 8/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 
minst 1/10 läggas till fonden och högst 1/10 överföras som förvaltningsbidrag till allmänna 

förvaltningskostnader. För den händelse utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 23 D). skall 

 



även detta belopp läggas till fonden. 
Fondens medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 i föreningens stadgar. 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust å fondens medel skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 23 D). 

 
E.  Änke- och pupillkassan. 

Medel för kassans verksamhet insamlas på frivillighetens väg. 
Av kassans egen årliga avkastning skall högst 8/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 
minst 1/10 läggas till kassan och högst 1/10 överföras som förvaltningsbidrag till allmänna 

förvaltningskostnader. För den händelse utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 23 E, skall 
även detta belopp läggas till kassan. 

Kassans medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 i föreningens stadgar. 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust å kassans medel skall bokföras direkt å kassan. 
Betr. kassans användning hänvisas till bilaga 23 E). 

 
§ 24. 

 
Föreningens donationsfonder. 

 
A. Edward A. Andersons Julgåva. 

Donationsbrevets lydelse framgår av bilaga 124 A). 
Av fondens egen årliga avkastning skall minst 9/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 24 A) och 

högst 1/10 överföras som förvaltningsbidrag till allmänna förvaltningskostnader. 
För den händelse utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 24 A), skall detta belopp användas 

för utdelning kommande år. 
Fondens medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 mom. 1. och/eller mom. 3. i föreningens 

stadgar. 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust å fondens medel skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 24 A). 
 

B. Edw. Blomberghs Donationsfond. 
Donationsbrevets lydelse jämte Kungl. Maj:ts resolution framgår av bilaga 124 B). Fonden kan även ökas 

genom gåvor eller donationer. 
Av fondens egen årliga avkastning skall minst 9/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 24 B) och 

högst 1/10 överföras som förvaltningsbidrag till allmänna förvaltningskostnader. För den händelse 
utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 24 B), skall detta belopp överföras till Edw. 
Blomberghs Kontantfond, för vilken särskilda bestämmelser finns utfärdade. 

Fondens medel är ursprungligen placerade enligt vad som framgår av § 21 mom. 4. i föreningens stadgar. 
Fondens ursprungliga aktier får icke avyttras eller pantförskrivas. 

Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust å fondens medel skall bokföras direkt a fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 24 B). 

 

 



C. Edw. Blomberghs Kontantfond. 
Donationsbrevets lydelse jämte Kungl. Maj:ts resolution framgår av bilaga 124 B). Fonden kan även ökas 

genom gåvor eller donationer. 
Av fondens bokförda ingående behållning må högst 1/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 124 C). 

Under ar, under vilka Edw. Blomberghs Donationsfonds avkastning i större eller mindre utsträckning 
upphör, må dock högre belopp än 1/10 av fondens bokförda ingående behållning utbetalas enligt 
bestämmelserna i bilaga 124 C). Av fondens egen årliga avkastning skall minst 9/10 läggas till fonden och 
högst 1/10 överföras som förvaltningsbidrag till allmänna förvaltningskostnader. För den händelse 
utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 124 C), skall även detta belopp läggas till fonden. 
Fondens medel skall till högst hälften placeras enligt vad som framgår av § 21 mom. 4. i föreningens stadgar, 
och övriga medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 mom. 1. i föreningens stadgar. 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust å fondens medel skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 24 C). 
 

D. Fröken Maria Pehrsons Donationsfond. 
Donationsbrevets lydelse framgår av bilaga 124 D). 
Av fondens egen årliga avkastning skall högst 8/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 

minst 1/10 läggas till fonden och högst 1/10 överföras som förvaltningsbidrag till allmänna 
förvaltningskostnader. För den händelse utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 24 D), skall 
även detta belopp läggas till fonden. 

Fondens medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 i föreningens stadgar. 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust a fondens medel skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 24 D). 

 
E. Grosshandlaren och Riddaren Pehr Swartz' Donationsfond.  

Donationsbrevets lydelse framgår av bilaga 124 E). 
Av fondens egen årliga avkastning skall högst 8/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 
minst 1/10 läggas till fonden och högst 1/10 överföras som förvaltningsbidrag till allmänna 

förvaltningskostnader. För den händelse utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 24 E), skall 
även detta belopp läggas till fonden. På sistnämnda sätt till fonden lagda belopp må vid senare tillfällen 
utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 24 E). 
Fondens medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 i föreningens stadgar. 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust å fondens medel skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 124 E). 
 

F. Olga och Carl Kalins Donationsfond.  
Donationsbrevets lydelse framgår av bilaga 124 F). 

Av fondens egen årliga avkastning skall högst 9/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 24 F) och 
minst 1/10 läggas till fonden. För den händelse utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 24 F), 
skall även detta belopp läggas till fonden. 

Fondens medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 i Föreningens stadgar. 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust a fondens medel skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 24 F). 

 
G. Torwald Ringstrands Donationsfond 

Donationsbrevets lydelse framgår av bilaga 124 G). 
Av fondens egen årliga avkastning skall högst 8/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 24 G), minst 

1/10 läggas till fonden och högst 1/10 överföras som förvaltningsbidrag till allmänna förvaltningskostnader. 
För den händelse utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 24 G), skall även detta belopp läggas 
till fonden. 

Fondens medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 i Föreningens stadgar. 
Eventuellt uppkommande kapitalvinst eller kapitalförlust å fondens medel skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. fondens användning hänvisas till bilaga 24 G.) 

 



 
§ 25  

 
Föreningens sammanträden. 

 
Föreningsmedlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas å föreningens 
sammanträden. 
Föreningens sammanträden är: 
A) ordinarie årsmöte; 
B) extra föreningssammanträde. 

Kallelse till föreningens sammanträden skall utfärdas genom annons tvenne gånger i Norrköping 
utkommande daglig(a) tidning(ar), första gången minst 14 och högst 30 dagar före föreningssammanträdet. 
Där för giltighet av be slut erfordras, att beslutet fattas å två på varandra följande föreningssammanträden, 
må kallelse till det andra sammanträdet ej ske. innan det första hållits. 
 
A. Ordinarie årsmöte. 
skall hållas en gång om året före mars månads utgång å dag, som styrelsen bestämmer. 

Förekommer å ordinarie årsmöte förslag till ändring av föreningens stadgar eller om föreningens 
upplösning, skall detta uttryckligen nämnas i kallelsen på ordinarie årsmöte företages ärenden till behandling 
i följande ordning: 

1. I ) sammanträdets öppnande; 
2. årsmötets stadgeenliga utlysande; 
3. väljes ordförande och protokollsförare för sammanträdet; 
4. antecknas de närvarande och fastställes röstlängden (se § 26, 2 a stycket); 
5. väljes två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll;  
6. bestämmes dag för protokollsjustering. Protokollet skall finnas tillgängligt för föreningsmedlemmarna 

senast två veckor efter sammanträdet: 
7. föredrages styrelseberättelsen, som senast åtta dagar före årsmötet skall finnas tillgänglig för 

föreningsmedlemmarna till påseende hos föreningens ordförande (se § 14 mom. 7 och § 19, 2:a 
stycket); 

8. föredrages revisionsberättelsen, som senast åtta dagar före årsmötet skall finnas tillgänglig för 
föreningsmedlemmarna till påseende hos föreningens ordförande. I samband med revisionsberättelsens 
föredragning uppläses styrelsens förklaring över av revisorerna i sin berättelse möjligen gjorda 
anmärkningar (se § 20); 

9. avgöres frågan om ansvarsfrihet å styrelsen; 
10. behandlas styrelsens motioner, som senast åtta dagar före årsmötet skall finnas tillgängliga för 

föreningsmedlemmarna till påseende hos föreningens ordförande; 
11. behandlas enskilda medlemmars förslag, som senast åtta dagar före årsmötet skall finnas tillgängliga 

för föreningsmedlemmarna till påseende hos föreningens ordförande. Enskilda medlemmars förslag 
skall, för att komma under behandling å ordinarie årsmöte vara skriftligen inlämnade till styrelsen före 
den I februari (se § 26; 1:a stycket); 

12. väljes föreningsordförande (se § 12, 2:a stycket); 
13. väljes övriga styrelseledamöter (se § 12, 3:e stycket); 
14. väljes styrelsesuppleanter (se § 12,4:e stycket); 
15. väljes revisorer och suppleanter för dem (se § 20,2:a stycket); 
16. bestämmes medlemsavgiften (se § 11); 
17. väljes ledamöter till valberedning jämte suppleant för dem (se § 18, 1:a och 2:a styckena). 

 
B. Extra föreningssammanträde. 
utlyses av styrelsen: 

a) då styrelsen finner lämpligt; 
b) efter påfordran av revisorerna; 
c) då minst en tjugondel—dock minst 10 personer—av föreningens röstberättigade medlemmar för 

uppgivet ändamål gör skriftlig framställning till styrelsen härom. 
Vägrar styrelsen att inom en vecka utlysa—med iakttagande av föreskriven kallelsetid—av revisorerna 

eller medlemmarna enligt ovan begärt extra sammanträde, äger revisorerna själva utlysa sammanträdet. 
I kallelsen till extra föreningssammanträde skall de ärenden anges, som är avsedda att behandlas på 

sammanträdet. Beslut i andra ärenden får ej fattas på extra föreningssammanträde. 
På extra föreningssammanträde företages ärenden till behandling i följande ordning: 

1) sammanträdets öppnande; 
2) sammanträdets stadgeenliga utlysande; 

 



3) väljes ordförande och protokollsförare för sammanträdet; 
4) antecknas de närvarande och fastställes röstlängden (se § 26, 2:a stycket); 
5) väljes två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll; 
6) bestämmes dag för protokollsjustering. Protokollet skall finnas tillgängligt för föreningsmedlemmarna 

senast två veckor efter sammanträdet; 
7) behandlas det ärende eller de ärenden, som föranlett det extra föreningssammanträdet och som angivits i 

kallelsen. 
 

§ 26  
 

Förslags-, yttrande- och rösträtt. 
 

Rätt att inkomma med förslag samt fri yttranderätt i alla frågor å föreningens sammanträden tillkommer 
varje föreningsmedlem. 

Varje röstberättigad medlem äger en röst. Röstberättigad är varje föreningsmedlem, som erlagt aktuell 
medlemsavgift Röstning med fullmakt får ej förekomma. 

§ 27  
 

Val och beslut. 
 

Samtliga val sker öppet; dock skall, om så påfordras av någon närvarande röstberättigad medlem, val av 
styrelseledamöter ske med slutna röstsedlar. Vid lika röstetal avgör lottning.  

Beslut i nedanstående frågor skall, för att godkännas, erhålla minst tre fjärdedelar av å 
föreningssammanträdet avgivna röster: 
1) stadfästelse av beslut om sådan ändring av Föreningens stadgar, som avser införande eller skärpande av 

personlig ansvarighet för föreningens förbindelser; 
2) ändring av medlemsavgiften. 
3) Beslut i nedanstående frågor skall för att godkännas, erhålla minst två tredjedelar av a 

föreningssammanträdet avgivna röster: 
4) användandet av fonder, vilkas bestämmelser anger att de ej får användas utan föreningens beslut; 
5) inval av hedersledamöter (se § 3, 3:e stycket); 
6) ändring av styrelsens beslut om uteslutning av medlem ur föreningen, varöver klagomål anförts (se § 8); 
7) stadfästelse att beslut om sådan ändring av föreningens stadgar, som ej fordrar tre fjärdedelar av å 

föreningssammanträdet avgivna röster; 
8) stadsfästelse av be slut om föreningens upphörande. 

Be slut i övriga ärenden med undantag av sådana, som uppräknats här ovan, fattas med enkel 
röstövervikt; vid lika röstetal äger sammanträdets, ordförande utslagsrösten. 

Styrelsens ledamöter deltager icke i valet av revisorer och suppleanter för dessa. Ej heller må 
styrelseledamot deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken ledamot är medansvarig. 
 

§ 28  
 

Ändring av stadgarna. 
 

Beslut om ändring av föreningens stadgar år ej giltigt med mindre föreningens samtliga röstberättigade 
medlemmar förenat sig därom å ordinarie årsmöte, eller att beslutet fattats å två på varandra följande 
föreningssammanträden. Av dessa sammanträden skall det ena vara ordinarie årsmöte och det andra extra 
sammanträde, som skall hållas inom en månad efter det ordinarie årsmötet. 
 

§ 29  
 

 Meddelanden till föreningsmedlemmarna. 
 

Meddelanden till föreningsmedlemmarna av annat slag än kallelse till föreningssammanträde bringas 
genom styrelsens försorg till medlemmarnas kännedom genom skriftligt personligt meddelande och/eller 
genom kungörelse i Norrköping utkommande daglig(a) tidning(ar). 

Angående kallelse till föreningssammanträde se § 25, 3:e stycket. 
 

§ 30  
 

Specialklubbar och andra sammanslutningar. 

 



 
Vid bildandet av specialklubb eller annan sammanslutning inom föreningen skall vederbörande klubbars 

och sammanslutningars stadgar underställas föreningens styrelse för stadfästelse. 
Styrelsen skall sedan kontrollera den verksamhet, som utövas av klubb eller sammanslutning. 

Det åligger dylik klubb eller sammanslutning att före januari månads utgång varje år till styrelsen avgiva 
berättelse över sin verksamhet under det sistförflutna året. 

Vid upplösning av specialklubb eller annan sammanslutning skall eventuell behållning tillfalla 
föreningen, såvida icke i specialstadgarna andra bestämmelser blivit fastställda. 
 

§ 31  
 

Förtjänsttecken. 
 

Detta kan efter styrelsens prövning utdelas till föreningens medlemmar, som genom ett förtjänstfullt 
arbete verkat för föreningens strävanden. Förtjänsttecknet kan även tilldelas personer utanför föreningen, 
som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens intressen. 

Förtjänsttecknet, som instiftades den 28 november 1942 å föreningens 40 årsjubileum, kan endast utdelas 
vart femte år räknat fr. o. m. 1942. 
 

§ 32  
 

Diplom. 
 

Föreningens diplom utdelas till föreningens medlemmar efter styrelsens beslut, som tack för minst 25-årigt 
medlemsskap. 
Diplomet kan endast utdelas vart femte år räknat fr. o. m. 1942. 
 

§ 33  
 

Upplösning. 
 

Föreningen skall upplösas så snart föreningens skulder överstiger dess tillgångar. 
Beslut om föreningens upplösning, av annan anledning än att skulderna överstiger tillgångarna, är ej 

giltigt med mindre föreningens samtliga röstberättigade medlemmar förenat sig därom på ordinarie årsmöte 
eller att beslutet fattats av två på varandra följande föreningssammanträden. Av dessa sammanträden skall 
det ena vara ordinarie årsmöte och det andra extra sammanträde. som skall hållas inom en månad efter det 
ordinarie årsmötet. 

Har beslut om föreningens upplösning fattats och stadfästs enligt vad som ovan sägs, skall likvidationen, 
verkställas av därtill å föreningssammanträde utsedda likvidatorer. 

Likvidatorerna åligger att ofördröjligen söka årsstämning å föreningens okända borgenärer. Sedan alla å 
den i årsstämmningen utsatta inställelsedagen anmälda eller eljest kända skulder blivit guldna skall 
eventuella tillgångar disponeras till kontoristkarens i Norrköping fromma enligt be slut, som fattas på av 
likvidatorerna härför utlyst sammanträde. 
_____________________________________________________________________________________  

 
Att förestående stadgar blivit antagna å sammanträden med Norrköpings Kontoristförening u. p. a. den 16 
mars 1966 och den 12 april 1966 betygar undertecknade styrelseledamöter i Norrköpings Kontoristförening. 
 
 Anders Tubbin Lars. Johansson Gunvor Adseus 
 
 Theodor Jakoby  Lars-Eric Forsberg  Anita Wengström 
 
 

Bilaga 23 A.  
 

Grundfonden. 
Grundfonden får ej minskas annorledes än för täckande av föreningens förlust enligt å ordinarie årsmöte 

fastställd l balansräkning. Täcker ej grundfonden uppkommen förlust, tillkommer det föreningen å ordinarie 
årsmöte att fastställa, hur den uppkomna förlusten skall täckas med hänsyn till vad som i övrigt föreskrives i 
dessa stadgar och de för handen varande omständigheterna. 

I övrigt får ej fonden användas av styrelsen utan föreningens beslut. 

 



 
Bilaga 23 B.  

Understödsfonden. 
Till erhållande av tillfälligt understöd är varje medlem av Norrköpings Kontoristförening berättigad, som 

minst ett år tillhört densamma, och utan eget förvållande råkat i nöd. 
Understöd utbetalas efter därom till styrelsen skriftligen gjort ansökan och efter styrelsens prövning. 

Ansökan kan inlämnas till styrelsen när som helst under året. 
 

Bilaga 23 C.  
Byggnadsfonden. 

Fonden är avsedd till antingen inköp av åt föreningen egen lämplig fastighet och/eller anskaffande av 
lämpliga bostadslägenheter åt föreningens medlemmar, främst de, vilka uppnått pensionsåldern. Fonden får 
dock ej användas av styrelsen utan föreningens beslut. 
 

Bilaga 23 D.  
Stipendiefonden. 

Ur stipendiefonden utdelas resestipendier för att bereda föreningens medlemmar tillfälle till vistelse i 
utlandet och därmed förkovra deras merkantila utbildning. 

Stipendierna fördelas av styrelsen och utdelas enligt dess beslut, varvid de beräknas efter tidsläget och de 
upplysningar, som för tillfället står till buds att få betr. levnadskostnaderna i det aktuella landet. 
Utlandsvistelsen skall omfatta en tid av minst 90 dagar, men styrelsen kan dock medgiva i undantagsfall 
kortare tidsperiod, om därtill finns vägande skäl. Styrelsen måste dock i varje sådant fall protokollföra sin 
motivering för beslutet. Annan fördelningsgrund kan av ordinarie årsmöte bestämmas. 

Styrelsen kungör i lämplig(a) tidningar(ar) före den 15 mars före stående utdelning av stipendier och 
ansökan skall vara inlämnad till styrelsen senast den 31 mars varje år 
 
Sökande till stipendium skall  
a) vara svensk medborgare;  
b) vara mantalsskriven i Norrköping eller angränsande kommuner;  
c) under minst ett år ha varit medlem av Norrköpings Kontoristförening;  
d) under minst två år ha haft praktik å affärskontor eller bank;  
e) visa sig besitta tillräckliga språkkunskaper för att kunna reda sig i det främmande land, där 
sökanden ämnar vistas;  
f) ha uppnått myndig ålder. Sökande må dock även vara person, som icke uppnått myndig 
ålder under förutsättning målsmans skriftliga medgivande till ansökans ingivande företes.  
 
Ansökan skall innehålla  
a) åldersbetyg;  
b) tjänstgöringsbetyg i bestyrkt(a) avskrift(er);  
c) andra rekommendationer sökande önskar åberopa;  
d) betyg i bestyrkt(a) avskrift(er) eller intyg, som styrker sökandens språkkunskaper;  
e) välliknande passfoto, på vars baksida tecknats sökandens namn och födelsedatum;  
f) uppgift om vart resan skall ställas och plan för studieresa;  
g) kostnadsberäkning och önskat stipendiebelopp.  
Stipendieresan skall anträdas senast tolv månader efter styrelsens beslut om stipendiets beviljande.  
Stipendiebeloppet utbetalas till hälften högst en månad före resans beräknade anträdande. Andra 
hälften utbetalas sedan halva stipendietiden avverkats, dock först sedan stipendiat till styrelsen 
insänt kortfattad rapport om ankomstdag till vistelseorten, adressen därstädes, utbildningens 
påbörjande m. m. Brister stipendiat i något hänseende mot stipendiebestämmelserna eller 
föreningens stadgar, kan beviljat stipendiebelopp helt återkallas och ev. utbetalat belopp återkrävas.  
Inom tre månader efter stipendietidens utgång skall stipendiaten till styrelsen avlämna en 
reseberättelse. I denna berättelse bör, utom rent praktiska erfarenheter rörande rese- och 
levnadskostnaderna o. d., även omnämnas det bemötande, som kommit stipendiaten till del hos de 
konsulat, myndigheter• eller landsmän, där han eventuellt sökt råd eller bistånd, ävensom hur 
stipendiaten blivit mottagen hos företag, där stipendiaten sökt anställning eller avlagt studiebesök, 
och utbildningsanstalter, vid vilka stipendiaten studerat. För övrigt lämnas innehållet i 
reseberättelsen åt stipendiatens eget avgörande, men det är önskvärt, att berättelsen till innehåll och 
uppställning avfattas så, att den sedermera kan utgöra en så överskådlig och upplysande handling 

 



som möjligt för andra, som i hithörande syfte söker vägledning. Berättelsen blir föreningens 
tillhörighet med ensamrätt för föreningen att helt eller delvis låta publicera densamma.  
  
 
Avslag å stipendieansökan skall protokollföras av styrelsen och meddelas den sökande.  
Av sökande insända handlingar returneras icke, vare sig stipendium beviljats eller icke.  
 

Bilaga 23 E. 
Änke- och pupillkassan. 

Ändamålet med denna kassa är att till avliden medlems hustru och barn eller annan anhörig, som 
varit beroende av den avlidne, lämna ekonomisk hjälp. Sådan hjälp kan dock endast ifrågakomma, 
då den avlidne varit . medlem av föreningen i minst tre år och vid sitt frånfälle fortfarande tillhörde 
densamma.  
Understöd utbetalas efter därom till styrelsen skriftligen gjord ansökan och efter styrelsens 
samvetsgrant och opartisk under full diskretion gjorda prövning. Ansökan kan inlämnas till 
styrelsen när som helst under året.  

Bilaga 24 A.  
Edward A. Andersons Julgåva.  

Den till utdelning avsedda avkastningen av denna fond skall utdelas till julen varje år såsom 
understöd till en eller tvenne behövande kontorister; bosatta i Norrköping. Personerna ifråga 
behöver dock ej vara medlemmar av föreningen.  
Styrelsen kungör i lämplig(a) tidning(ar) före den l december förestående utdelning av understöd 
och ansökan skall vara inlämnad till styrelsen senast den 10 december varje år.  
Understöd utbetalas efter styrelsens samvetsgrant och opartiskt under full diskretion gjorda 
prövning.  
 

Bilaga 24 B.  
Edw. Blomberghs Donationsfond.  

U r Edw. Blomberghs Donationsfond utdelas resestipendier för att bereda föreningens medlemmar 
tillfälle till vistelse i utlandet och därmed förkovra deras språkkunskaper och merkantila utbildning.  
Stipendierna fördelas av styrelsen och utdelas enligt dess beslut, varvid de beräknas efter tidsläget 
och de upplysningar, som för tillfället står till buds att få betro levnadskostnaderna i det aktuella 
landet. Utlandsvistelsen skall omfatta en tid av minst 90 dagar, men styrelsen kan dock medgiva i 
undantagsfall kortare tidsperiod, om därtill finns vägande skäl. Styrelsen måste dock i varje sådant 
fall protokollföra sin motivering för beslutet. Annan fördelningsgrund kan av ordinarie årsmöte 
bestämmas.  
Styrelsen kungör i lämplig(a) tidning(ar) före den 15 mars förestående utdelning av stipendier och 
ansökan skall vara inlämnad till styrelsen senast den 31 mars varje år.  
 
 
Sökande till stipendium skall  
g) vara svensk medborgare;  
h) vara mantalsskriven i Norrköping eller angränsande kommuner;  
i) under minst ett år ha varit medlem av Norrköpings Kontoristförening;  
j) under minst två år ha haft praktik å affärskontor eller bank;  
k) visa sig besitta tillräckliga språkkunskaper för att kunna reda sig i det främmande land, där 
sökanden ämnar vistas;  
l) ha uppnått myndig ålder. Sökande må dock även vara person, som icke uppnått myndig 
ålder under förutsättning målsmans skriftliga medgivande till ansökans ingivande företes.  
 
Ansökan skall innehålla  
h) åldersbetyg;  
i) tjänstgöringsbetyg i bestyrkt(a) avskrift(er);  
j) andra rekommendationer sökande önskar åberopa;  
k) betyg i bestyrkt(a) avskrift(er) eller intyg, som styrker sökandens språkkunskaper;  
l) välliknande passfoto, på vars baksida tecknats sökandens namn och födelsedatum;  

 



m) uppgift om vart resan skall ställas och plan för studieresa;  
n) kostnadsberäkning och önskat stipendiebelopp.  
Stipendieresan skall anträdas senast tolv månader efter styrelsens beslut om stipendiets beviljande.  
Stipendiebeloppet utbetalas till hälften högst en månad före resans beräknade anträdande. Andra 
hälften utbetalas sedan halva stipendietiden avverkats, dock först sedan stipendiat till styrelsen 
insänt kortfattad rapport om ankomstdag till vistelseorten, adressen därstädes, utbildningens 
påbörjande m. m. Brister stipendiat i något hänseende mot stipendiebestämmelserna eller 
föreningens stadgar, kan beviljat stipendiebelopp helt återkallas och ev. utbetalat belopp återkrävas.  
Inom tre månader efter stipendietidens utgång skall stipendiaten till styrelsen avlämna en 
reseberättelse. I denna berättelse bör, utom rent praktiska erfarenheter rörande rese- och 
levnadskostnaderna o. d., även omnämnas det bemötande, som kommit stipendiaten till del hos de 
konsulat, myndigheter• eller landsmän, där han eventuellt sökt råd eller bistånd, ävensom hur 
stipendiaten blivit mottagen hos företag, där stipendiaten sökt anställning eller avlagt studiebesök, 
och utbildningsanstalter, vid vilka stipendiaten studerat. För övrigt lämnas innehållet i 
reseberättelsen åt stipendiatens eget avgörande, men det är önskvärt, att berättelsen till innehåll och 
uppställning avfattas så, att den sedermera kan utgöra en så överskådlig och upplysande handling 
som möjligt för andra, som i hithörande syfte söker vägledning. Berättelsen blir föreningens 
tillhörighet med ensamrätt för föreningen att helt eller delvis låta publicera densamma.  
 
 
 
Avslag å stipendieansökan skall protokollföras av styrelsen och meddelas den sökande:  
Av sökande insända handlingar returneras icke, vare sig stipendium beviljats eller icke.  
Stipendiat, som visat sig ha haft stor nytta av sin utlandsvistelse, kan efter ansökan erhålla 
ytterligare stipendium.  
 

Bilaga 24 C. 
Edw. Blomberghs Kontantfond. 

för Edw. Blomberghs Kontantfond gäller samma bestämmelser som i bilaga 24 B), Edw. 
Blomberghs Kontantfond, dock med den ändringen att särskild ansökan å stipendium ur 
Kontantfonden ej skall insändas, utan styrelsen avgör, enligt Kontantfondens bestämmelser, när 
fonden skall utnyttjas.  

Bilaga 24 D.  
Fröken Maria Pehrsons Donationsfond.  

Den till utdelning avsedda avkastningen å denna fond skall utdelas varje år såsom understöd till 
kvinnliga kontorister, som är arbetslösa på grund av ålder, med företräde åt dem, som längsta tiden 
tillhört föreningen.  
Styrelsen kungör i lämplig(a) tidning(ar) före den 1 december förestående utdelning av understöd 
och ansökan skall vara inlämnad till styrelsen senast den 10 december varje år.  
Understöd utbetalas efter styrelsens samvetsgrant och opartiskt under full diskretion gjorda 
prövning.  

Bilaga 24 E.  
Grosshandlaren och Riddaren Pehr Swartz' Donations/ond.  

Ur denna fond utdelas stipendier för att bereda föreningens medlemmar tillfälle att deltaga i kurser i 
språk och merkantila ämnen inom landet.  
Kurserna skall omfatta högre merkantil utbildning d. v. s. påbyggnad efter avslutad ordinarie 
skolgång. Kurstidens längd skall icke understiga ett läsår (två terminer).  
Stipendier fördelas av styrelsen och utdelas enligt dess beslut.  
Styrelsen kungör i lämplig(a) tidning(ar) före den 15 mars förestående utdelning av stipendier och 
ansökan skall vara inlämnad till styrelsen senast den 31 mars varje år.  
 
Sökande till stipendium skall  
a) vara svensk medborgare;  
b) vara mantalsskriven i Norrköping eller angränsande kommuner;  
c)  under minst ett år ha varit medlem av Norrköpings Kontoristförening;  
d)  under minst två år ha haft praktik å affärskontor eller bank.  

 



 
Ansökan skall innehålla:  
a) åldersbetyg;  
b) tjänstgöringsbetyg (-intyg) i bestyrkt(a) avskrift(er);  
c) andra rekommendationer sökande önskar åberopa;  
d) betyg i bestyrkt(a) avskrift(er) eller intyg, som styrker sökandens kunskaper;  
e) välliknande passfoto, på vars baksida tecknats sökandens namn och födelsedatum;  
f) uppgift om det eller de ämnen sökande har för avsikt att studera samt beräknad studietid;  
g) kostnadsberäkning för själva studierna och önskat stipendiebelopp.  
Beviljat stipendiebelopp utbetalas först sedan sökande fullföljt sina studier på ett tillfredsställande 
sätt. För den händelse studierna är avsedda att sträcka sig över en längre tidsperiod än ett år, kan 
delutbetalning ske efter varje avslutat läsår i proportion till hela studietiden och stipendiebeloppet. 
Före utbetalning av stipendiebelopp skall sökande till styrelsen insända godtagbart intyg, som 
styrker genomförda studier.  
Ur fonden kan även utdelas resestipendier, varvid samma villkor gäller som för stipendiefonden 
(bilaga 23 D).  

Bilaga 24 f.  
Giga och Carl Kalins Donationsfond.  

Den till utdelning avsedda avkastningen å denna fond skall användas varje år till förkovran och 
vidmakthållande av kvartettsången inom Norrköpings Kontoristförening. Skulle avkastningen icke 
komma till användning inom fören igen skall densamma efter styrelsens prövning disponeras till 
kvartettsångens bästa inom Norrköpings Sångarförbund eller Östgöta Sångarförbund.  

Bilaga 24 G.  
Torwald Ringstrands Donationsfond.  

Den till utdelning avsedda avkastningen å denna fond skall, i händelse av vinst å Kr. 5.000: - 
(femtusen) eller högre, användas till utdelnil1g av resestipendier för att bereda föreningens 
medlemmar tillfälle till vistelse i utlandet och därmed förkovra deras språkkunskaper och 
merkantila utbildning.  
Stipendierna fördelas av styrelsen och utdelas enligt dess beslut, varvid de beräknas efter tidsläget 
och de upplysningar, som för tillfället står till buds att få betro levnadskostnaderna i det aktuella 
landet. Utlandsvistelsen skall omfatta en tid av minst 90 dagar, men styrelsen kan dock medgiva i 
undantagsfall kortare tidsperiod, om. därtill finns vägande skäl.  
  
Ansökan skall innehålla  
a) åldersbetyg;  
b) tjänstgöringsbetyg i bestyrkte (a) avskrift(er);  
c) andra rekommendationer sökande önskar åberopa;  
d) betyg i bestyrkt(a) avskrift(er) eller intyg, som styrker sökandensspråkkunskaper;  
e) välliknande passfoto, på vars baksida tecknats sökandens namn och födelsedatum;  
f) uppgift om vart resan skall ställas och nian för studieresa;  
g) kostnadsberäkning och önskat stipendiebelopp.  
Stipendieresan skall anträdas senast tolv månader efter styrelsens beslut om stipendiets beviljande.  
Stipendiebeloppet utbetalas till hälften högst en månad före resans beräknade anträdande. Andra 
hälften utbetalas sedan halva stipendietiden avverkats. dock först sedan stipendiat till styrelsen 
insänt kortfattad rapport om ankomstdag till vistelseorten, adressen därstädes, utbildningens 
påbörjande m.m. Brister stipendiat i något hänseende mot stipendiebestämmelserna eller 
föreningens stadgar, kan beviljat stipendiebelopp helt återkallas och ev. utbetalat belopp återkrävas.  
Inom tre månader efter stipendietidens utgång skall stipendiaten till styrelsen avlämna en 
reseberättelse. I denna berättelse bör, utom rent praktiska erfarenheter rörande rese- och 
levnadskostnader o, d., även omnämnas det bemötande. som kommit stipendiaten till del hos de 
konsulat, myndigheter eller landsmän, där han eventuellt sökt råd eller bistånd, ävensom hur 
stipendiaten blivit mottagen hos företag, där stipendiaten söktan-  
 
Styrelsen måste dock i varje sådant fall protokollföra sin motivering för beslutet. Annan 
fördelningsgrund kan av ordinarie årsmöte bestämmas.  
Styrelsen kungör i lämplige(a) tidning(ar) före den 15 mars förestående utdelning av stipendier och 

 



ansökan skall vara inlämnad till styrelsen senast den 31 mars varje år.  
Sökande till stipendium skall 
 
 a)  vara svensk medborgare;  
h) vara mantalsskriven i Norrköping eller angränsande kommuner;  
c) under minst ett år ha varit medlem av Norrköpings Kontoristförening;  
d) under minst två år ha haft praktik å affärskontor eller bank;  
e) visa sig besitta tillräckliga språkkunskaper för att kunna reda sig l det främmande land, där 
sökanden ämnar vistas;  
f) ha uppnått myndig ålder. Sökande må dock även vara person, •:om Icke uppnått myndig 
ålder under förutsättning målsmans skriftliga medgivande till ansökans ingivande företes.  
ställning eller avlagt studiebesök, och utbildningsanstalter. vid vilka stipendiaten studerat. För 
övrigt lämnas innehållet i reseberättelsen åt stipendiatens eget avgörande. men det är önskvärt. att 
berättelsen till innehall och uppställning avfattas så. att den sedermera kan utgöra en så överskådlig 
och upplysande handling som möjligt för andra. som i hithörande syfte söker vägledning. 
Berättelsen blir föreningens tillhörighet med ensamrätt för föreningen att helt eller delvis låta 
publicera densamma.  
Avslag å stipendieansökan skall protokollföras av styrelsen och meddelas den sökande,  
av sökande insända handlingar returneras icke. vare sig stipendium beviljats eller icke.  
 

Bilaga 124 A.  
Edward A. Andersons Julgåva.  

Donatiol1sbrevets lydelse är som följer:  
"Donationsbrev. 

I enlighet med framlidne prokuristen Edward Andersons vilja och önskan överlämnas av hans 
förmögenhet till Norrköpings Kontoristförening Femtusen (5.000) kronor att under namn av 
"Edward A. Andersons Julgåva" av Kontoristföreningen förvaltas.  
Beloppet skall på fullt betryggande sätt placeras antingen i bank eller mot säker inteckning. Den 
årligen uppkommande räntan skall dagen före julaftonen varje år utdelas till en eller tvenne verkligt 
behövande kontorister bosatta i Norrköping. Personerna ifråga behöva dock ej vara medlemmar av 
Kontoristföreningen. Styrelsen bestämmer till vem - understödet skall  
utgå.  .  
Skulle mot förmodan Kontoristföreningen någon gång upphöra. skall hela beloppet 5.000 kronor 
överlämnas till Norrköpings Drätselkammare, som har att förfara lika med beloppets placering saväl 
som räntans användning.  
 

Norrköping den 11 juli 1918 
 

Elin Ljungberg.                         A. J. Ljungberg”. 
 född Andersson. 

 
Bilaga 124 B.  

Edw. Blomberghs Donationsfond, 
Donationsbrevets lydelse är som följer:  
"Utdrag ur makarna Blomberghs testamente av den 30 december 1933. Genom testamente av den 6 
april 1911 hava vi, äkta makar, förordnat, att  
den av oss, som den andra överlever, skall med full äganderätt erhålla all  
 
 
egendom, som i vårt bo finnes av vad slag den vara må.  
Med bestämmelse, att samma testamente allt fortfarande skall lända till efterrättelse, förklara vi nu 
vidare såsom vår yttersta vilja och testamente, att sedan vi båda avlidit, det skall med vår 
efterlämnade, behållna egendom förfaras på följande sätt:  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 



 
 
Till Norrköpings Kontoristförening skall överlämnas fem (5) aktier j Drags Aktie Bolag, etthundra 
(l00) aktier i Skandinaviska Kreditaktiebolaget samt trehundra (300) aktier Serie A i Holmens 
Bruks &. Fabriks Aktiebolag under följande bestämmelser;  
a) Aktierna, som icke få avyttras eller pantförskrivas, skola förvaltas av Föreningens styrelse samt 
utgöra och bokföras som särskild fond, benämnd Edw. Blomberghs Donationsfond.  
b) Den årliga avkastningen av fonden skall användas till resestipendier åt i Norrköping 
affärsanställda unge män, som utomlands önska förkovra sig i språk och annat, som med affärs- och 
bankmannaverksamhet sammanhänger, och vilkas egna ekonomiska resurser icke äro tillräckliga till 
kostnaden härför.  
c) Stipendiater utses av Föreningens styrelse, som ock, med hänsyn till uppgiven studieort och 
vistelsetid därstädes, bestämmer stipendiets belopp, vilket dock ej får understiga ETTUSEN (1000: 
-) Kronor.  
d) Föreningens styrelse skall i tidning, vari dess övriga tillkännagivanden kungöras, samt genom 
anslag i Föreningslokalen i god tid meddela, inom vilken tid ansökan om stipendium skall inlämnas 
och av vilka handlingar, ansökan skall åtföljas.  
e) Ansökan om stipendium skall, skriftligen avfattad, ingivas till Föreningens styrelse samt 
innehålla uppgift om avsikten med resan, det eller de länder, dit resan skall förtagas, den tid, som 
beräknas för vistelsen därstädes, samt vad sökanden eljest har att meddela om sina utsikter för 
ernående av resans syftemål. Vid ansökningen skola fogas prästbetyg, tjänstgöringsbetyg och 
eventuellt innehavande rekommendationer och andra handlingar, som meritera till stipendiet, allt i 
original eller styrkta uppgifter. Bland dessa sistnämnda handlingar nämnes särskilt dels vederhäftigt 
intyg såväl om sökandens kunskaper i de länders språk, vartill han ämnar sig, som hans 
förutsättningar för att före avresan förvärva sådan förkovran däri, att han något så när kan reda sig 
med språket, dels ock vederhäftigt utlåtande om sökandens förutsättningar att tillgodogöra sig de 
kunskaper, en utlandsvistelse kan erbjuda.  
f) Stipendiesökande skall hava oklanderlig vandel, vara svensk medborgare, mantalsskriven i 
Norrköping eller dess närmaste omgivning, hava fyllt 21 år, under minst ett år medlem av 
Norrköpings Kontoristförening  samt minst två år haft praktik å affärskontor eller bank i 
Norrköping; och skall intyg härom ävenledes bifogas ansökningen.  
g) Efter noggrann prövning av ansökningarna skall styrelsen utse stipendiater och bestämma 
respektive stipendiebelopp samt om dessa sina beslut lämna tillkännagivande i ovan avsedda tidning 
och genom anslag i Föreningslokalen.  
h) Varje utsedd stipendiat äger före resans anträdande uppbära stipendiebeloppet eller den del därav 
som styrelsen bestämmer, dock endast mot avlämnande av godtagbart intyg om, att han äger något 
så när nöjaktiga insikter i de språk, dit han ämnar sig. Därjämte erhåller han stipendiebrev.  
i) Efter återkomsten från studieresan skall stipendiat till styrelsen avlämna berättelse över 
utlandsvistelsen inom tid, som styrelsen efter stipendiatens hörande bestämmer.  
j) Stipendiat, som visat sig hava haft stor nytta av sin utlandsvistelse, kan efter ansökan erhålla 
ytterligare stipendium.  
k) Skulle Donationsfondens avkastning under något år icke alls eller händelsevis på grund av brist 
på lämpliga sökande eller annat förfall komma till användning, skall av därvid uppstående 
behållning bildas en s. k. Kontantfond, som placeras i bank på fullt betryggande sätt för att komma 
till användning, om Donationsfondens avkastning i större eller mindre utsträckning upphör för 
några år.  
1) Donationsfonden eller kontantfonden kan även ökas genom gåvor eller donationer.  
Enigt beslut, som fattats å föreningens ordinarie årsmöte den 23 mars 1962, ingick styrelsen med en 
skrivelse till Kungl. Maj:t om viss ändring av testamentsföreskrifterna i Edw. Blomberghs 
donationsfond.  
Kungl. Maj:ts resolution i ärendet är som följer:  

"Kungl. Maj:ts resolution. 
Genom ett den 30 november 1933 upprättat testamente donerade makarna Ida och Edw. Blombergh 
till Norrköpings Kontoristförening u. p. a. vissa aktier, varav skulle bildås en särskild fond, 
benämnd Edw. Blomberghs donationsfond, att förvaltas av kontoristföreningens styrelse. Den årliga 

 



 

avkastningen av fonden skulle enligt testamentet användas till resestipendier åt i Norrköping 
affärsanställda unge män, som utomlands önska förkovra sig i språk och annat, som med affärs- och 
bankmannaverksamhet sammanhänger, och vilkas egna ekonomiska resurser icke äro tillräckliga till 
kostnaden härför. Vidare föreskrevs, att - om donationsfondens avkastning under något år icke 
skulle komma till användning -- skulle av uppkommen behållning bildas en s. k. kontantfond. 
Kontantfondens medel skulle placeras i bank på fullt betryggande sätt för att komma till användning 
om donationsfondens avkastning i större eller mindre utsträckning upphör för några år.  
Länsstyrelsen i Östergötlands län har med utlåtande den 4 juli 1962 överlämnat en till Kungl. Maj:t 
ställd ansökning, vari styrelsen för kontoristföreningen på anförda skäl anhåller, att Kungl. Maj:t 
måtte medgiva styrelsen att utan hinder av testamentsföreskrifterna  
dels använda donationsfondens årliga avkastning till resestipendier jämväl åt i Norrköping 

affärsanställda unga kvinnor, som utomlands önska förkovra sig i språk och annat, som med 
affärs- och bankmannaverksamhet sammanhänger, och vilkas egna ekonomiska resurser icke 
äro tillräckliga till kostnaden härför,  

dels använda högst tio procent av kontantfondens bokförda ingående behållning till extra stipendier 
det eller de år, då det finns två eller flera lika väl meriterade sökande till resestipendier,  

dels ock låta banks notariatavdelning i värdebevarande syfte använda kontantfondens medel, vid 
varje tillfälle dock högst femtio procent därav, för inköp av aktier, förslagsvis av den art, 
varav donationsfonden för närvarande består.  

Justitiekanslersämbetet har den 25 september 1962 avgivit utlåtande i ärendet.  
Kungl. Maj:t lämnar det begärda medgivandet, beträffande placeringen av kontantfondens medel 
dock under villkor att vid valet av placeringsobjekt och genom riskspridning sörjes för betryggande 
säkerhet.  
Detta länder vederbörande till efterrättelse. Stockholms slott den 19 oktober 1962.  
 

På nådigaste befallning: 
Gunnar Lange. 
Gunnar Lange. 

 / Bo Gejrot. 
 Bo Gejrot. 
 
 
Stämpel  Till Norrköpings Kontoristförening u. p. a.  
40 kronor  ang. ändrade bestämmelser för Edw.  

Blomberghs donationsfond. Dnr 729, II. 
(Handelsdepartementet)  

  19.10.1962, nr 16  
 
 

Avskrift till  
justitiekanslersämbetet  
(2 ex.).  
länsstyrelsen i Öster-  
götlands län."  

 
Bilaga 124 D. 

 
Fröken Maria Pehrsons Donationsfond. 

Donationsbrevets lydelse är som följer:  
"Utdrag av bouppteckningsprotokollet, hållet vid rådhusrätten i Norrköping den 12 augusti 1940.  
§ 636. Under förmälan, att fröken Maria Pehrson avlidit den 1 augusti 1940, ingav kamreraren Axel 
Westin, för bevakning efter den avlidna för samtliga testamentstagares räkning, ett så lydande 
testamente:  

"Testamente". 
Undertecknad förklarar härmed min yttersta vilja och testamente vara att min kvarlåtenskap fördelas 
på följande sätt:  
Min ägande fastighet Äpplet 6 b i Norrköping skall försäljas för att riva" och försäljningssumman 
för all min egendom och kvarlåtenskap på följande sätt fördelas:  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 



En femtedel (1/5) tillfaller Norrköpings Kontoristförenings Kvinnliga sektion och skall räntan av 
beloppet utdelas till kvinnliga kontorister, som äro arbetslösa på grund av ålder, med företräde åt 
dem som längsta tiden tillhört kvinnliga kontoristföreningen i Norrköping. Kontorist med högre 
inkomst än tolvhundra årligen kan ej ifrågakomma.  
Till utredningsman i mitt dödsbo och verkställare av mitt testamente utser jag Kamrer Henrik 
Andersson, Stadsägan 34, Lindö, eller den han i sitt ställe förordnar. Kamrer Henrik Anderson äger 
att själv bestämma sitt ar. vode härför, men skall detta ej understiga Tvåtusen kronor och utbetalas 
med förmånsrätt.  
 

Norrköping den 31 oktober 1936 
 

Maria Pehrson 
 
Att fröken Maria Pehrson, vilken vi personligen känna, med fullt förstånd förklarat denna av henne 
underskrivna handling, vars innehåll är oss obekant, utgöra hennes yttersta vilja och testamente, 
intygas av oss på en gång närvarande och om testamentets bevittnade särskilt anmodade vittnen. 
 
 
 Eivor Appelskog.  Ingrid Appelskog. 
 Skolgatan 26  Skolgatan 26 
 Norrköping  Norrköping 
 
 
 
C. R. n:o 135. År 1940 den 12 augusti blevo inför rådhusrätten i Norrköping, första avdelningen, å 
rådhuset fröken Eivor Appelskog och fröken Ingrid Appelskog, båda i Norrköping, såsom vittnen 
för dödsfall skull hörda angående tillkomsten av detta testamente; betygar  
 Lösen en krona   Ex officio:  
 ant. å expo  Sven Lutteman  
Efter testamentets föredragning meddelade rådhusrätten följande  

BESKED 
Det åligger testamentstagare, som vill av ifrågavarande testamente sig begagna, att medelst 
överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift delgiva testamentet avlidna Maria 
Pehrsons närmaste arvingar, vilka äga att inom sex månader efter delfåendet i mån av befogenhet 
anställa klandertalan angående testamentet eller, där arvinge vill påkalla jämkning i testamentet för 
utfåendet av laglott, inom samma tid eljest giva vederbörande testamentstagare sitt anspråk 
tillkänna.  
Över vad sålunda förekommit skall bevis meddelas genom utdrag av protokollet samt påskrift å 
ingivna testamenthandlingen. År och dag som ovan.  
 
 På rådhusrättens vägnar:  
 C. G. Arsell  
 

Bilaga 124 E. 
Grosshandlaren och Riddaren Pehr Swartz' Donationsfond. 

Enda kända handling, som finns i föreningens hand, är nedan citerade, år  
1909 upprättade:  

"Grosshandlaren och Riddaren 
Herr Pehr Swartz  
Norrköping 

 
Under uttryck af vårt varma tack för Edert löfte till vår förenings nuvarande ordförande, att på 

villkor styrelsen uppgör antagligt förslag till medlens användning, till Norrköpings 
Kontoristförening donera 5.000 kronor, bedja vi härmed få föreslå:  
att 2.500 kronor afsättes såsom grundplåt till en fond, hvaraf räntan skall användas till anordnande 

 



af kurser i köpmannavetenskap och lefvande språk, event. till stipendier för att därigenom på 
verksammaste sätt bidraga till ernåendet af föreningens viktigaste ideella syften, höjandet af 
kårens merkantila utbildning. Fondens medel skola placeras på fördelaktigaste sätt mot absolut 
betryggande säkerhet såsom inteckning i fastighet inom halfva taveringsvärdet eller i statens 
eller kommunens obligationer;  

 
att 2.500 kronor användas till en enkel och praktisk inredning av den nya lokalen. hvarvid särskild 

hänsyn skall tagas till att läsrummet inredes så. att föreningens medlemmar där finna trefnad. 
Sedan nuvarande skulder å Kr. 1.000 till sjukfonden och Kr. 300 å pianot blifvit guldna, skall i 
den mån föreningens ordinarie inkomster därtill lämna tillgång, och innan betalning af event. 
sednare skulder får ske, det till möbleringen använda beloppet Kr. 2.500: - af föreningen 
inbetalas till ofvan nämnda fond och då placeras på fullt betryggande sätt.  

Under förhoppning att ofvanstående förslag till den storartade och för vår förening synnerligen kär 
komna gåfvans användning och placering skall vinna Edert bifall, hafva vi äran teckna  
 Med utmärkt högaktning å  
 Styrelsens vägnar  
 Ernst E. Thelander.  
 
 

Bilaga 124 F. 
Olga och Carl Kalins Donationsfond. 

Donationsbrevets lydelse är som följer:  
" Donationsbrev till 

Olga och Carl Kalins Donationsfond. 
Räntan av denna fond skall användas till förkovran och vidmakthållande av kvartettsången inom 
Norrköpings Kontoristförening. Donationen är tillägnad föreningens sångkör som gåva vid körens 
25-års jubileum 1947.  
Skulle avkastningen icke komma till användning inom föreningen skall densamma efter styrelsens 
prövning disponeras till kvartettsångens bästa inom Norrköpings Sångarförbund eller Östgöta 
Sångarförbund.  
 
 
 Norrköping den 19 april 1947. 
 Giga Kalin. Carl Kalin.  
 

Bilaga 124 G. 
Torwald Ringstrands Donationsfond. 

Enda kända handling, som finns i föreningens hand, är nedan i utdrag  
citerade. upprättad år 1958 den 21 maj.  
"Herr Torwald Ringstrand  
Karlbergsvägen 4 Stockholm Va.  
  
 
  
 
Styrelsen för Norrköpings Kontoristförening u. p. a. har vid sammanträde behandlat Eder gåva av 
följande obligationer:  
1942 serie  304 nummer 1049  
1944  859  495  
1945  630  1962  
och ber härmed får framföra sitt varma tack för dessa obligationer. I enlighet med Edert förslag 
kommer eventuellt större vinst från Kronor 5.000: och uppåt att avsättas på en fond kallad Torwald 
Ringstrands fond. Avkastningen skall utdelas på föreningens årsdag den 29 november till 
medlemmar för språkstudier i främmande länder.  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 



 
Med kollegiala hälsningar 

Norrköpings Kontoristförening u. p. a. 
Ake Byrge  

ordf. 
 

  

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillägg till  
STADGAR  
 
för Norrköpings Kontoristförening u p a  
 
Antagna vid sammanträden  
den 26 mars och 13 april 1970.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 § 24 H. Iwan och Vera Larssons Donationsfond  
 
Donationsbrevets lydelse framgår av bilaga 124 H).  
Av fondens egen årliga avkastning skall högst 8/10 utbetalas enligt bestämmelserna i bilaga 24 H), 
minst 1/10 läggas till fonden och högst 1/10 överföras som förvaltningsbidrag till allmänna 
förvaltningskostnader. För den händelse utbetalning ej kan ske enligt bestämmelserna i bilaga 24 
H), skall även detta belopp läggas till fonden.  
Fondens medel skall placeras enligt vad som framgår av § 21 i föreningens  
stadgar. 
Eventuell uppkommen kapitalvinst eller kapitalförlust å fondens medel 
skall bokföras direkt å fonden. 
Betr. Fondens användning hänvisas till bilaga 24 H). 
 
BILAGA 24 H  
Iwan och Vera Larssons Donationsfond  
 
Den till utdelning avsedda avkastningen å denna fond skall utdelas varje år såsom hyresbidrag till 
äldre, behövande kontorister bosatta i Norrköping. Personerna ifråga behöver dock ej vara 
medlemmar av föreningen.  
Styrelsen kungör i lämplig(a) tidning(ar) före den 1 december förestående utdelning av hyresbidrag 
och ansökan skall vara inlämnad till styrelsen den 10 december varje år.  
Bidrag utbetalas med en fjärdedel förskottsvis före varje kalenderkvartals början efter styrelsens 
samvetsgrant och opartiskt under full diskretion gjorda prövning.  
 
BILAGA 124 H  
Iwan och Vera Larssons Donationsfond  
 

Donationsbrevets lydelse är som följer:  
» Testamente» 
Härigenom förordnar jag såsom min yttersta vilja och testamente följande.  
Min moder änkefru Signe Svensson skall, därest hon överlever mig, erhålla  

all min kvarlåtenskap med full äganderätt.  
Om däremot min moder avlidit före mig, skall min kvarlåtenskap tillfalla Norrköpings 

Kontoristförening u p a för att av dess styrelse förvaltas och bokföras såsom en särskild fond, 
benämnd »Iwan och Vera Larssons Donationsfond», vars ändamål skall vara att med fondens årliga 
avkastning bispringa äldre, behövande kontorister i Norrköping med hyresbidrag. För att komma i 
åtanke härtill skall icke  
 
  
 
erfordras medlemsskap i föreningen.  

Till utredningsman i mitt dödsbo förordnar jag försäkringsmannen Sven  
Lindell härstädes.  

Norrköping den 12 september 1947.  
Vera Larsson  
 
Att änkefru Vera Paulina Vilhelmina Larsson, som vi personligen känna, denna dag i 

vår samtidiga närvaro vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat förestående handling 
utgöra hennes yttersta vilja och testamente samt egenhändigt  
underskrivit densamma intyga:  

Uno Hultgren  Gustaf Malmberg 
Köpman   Kamrer 
Norrköping   Norrköping  

 
 

 



 

 
§ 218 Ar 1968 den 25 juli blev detta, samma dag inkomna testamente vid rådhusrätten 

i Norrköping bevakat efter Vera Paulina Vilhelmina Larsson.  
Det åligger den, som vill begagna sig av testamentet, att delgiva arvinge detsamma 

medelst överlämnande av, förutom bevis om bevakningen, testamentshandlingen i bestyrkt avskrift. 
Vill arvinge göra gällande, att testamentet är ogillt enligt  
13 kapitlet ärvdabalken, skall han därom väcka klandertalan inom sex månader efter det han erhöll 
del av testamentet eller, där han vill påkalla jämkning av testamentet för utfående av laglott inom 
samma tid eljest giva vederbörande testamentstagare sitt anspråk tillkänna. Försittes denna tid är rätt 
till talan förlorad.  
 
Exp. avg. 20:- På rådhusrättens vägnar:  

Arne Hedenmo  
Arne Hedenmo  

 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 

Utdrag ur extra föreningsstämmans protokoll den 26 april 2006 
 

 
Stämman beslutade att ändra föreningens stadgar § 25 och §19 på följande sätt. Ändringen anges 
kursiverat och understruket. Det antecknas att samma beslut fattats på det ordinarie årsmötet 
den 30 mars 2006. 
 

§ 25 
Föreningens sammanträden 

 
Föreningsmedlems rätt att o s v enligt tidigare… 

A. Ordinarie årsmöte 
skall hållas en gång om året före april månads utgång å dag, som styrelsen… o s v enligt tidigare… 

§ 19 
Räkenskapsår 

 
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
Räkenskaperna skall varje år inom tid som föreskrivs i lag i avslutat skick… o s v enligt tidigare… 
Det antecknas att tidigare lydelser angav ” före mars månads utgång respektive ”före den 15 februari” 
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