
Stadgar för Grillska Släktföreningen faställda den 5 maj 1946 

§1 Föreningen som benämnes Grillska Släktföreningen, har till ändamål: 

att genom ett minst vart tredje år återkommande släktmöte verka för god 
sammanhållning mellan släktens olika grenar, 
att genom släktforskning söka utforska släktens tidigare öden, 
att inom släkten i förekommande fall utöva hjälpverksamhet i någon form, 
att utgöra föreningeslänk mellan i hemlandet och i utlandet boende medlemmar av 
släkten, samt 
att sörja för bevarandet av gamla släktminnen, porträtt, skrifter m.m. 

 
§2 Föreningen svarar för sina förbindelser endast med sina tillgångar. 

§3 Årsavgiften utgör kr 5:-. Ständig medlemsavgift kr. 100:-. 

§4 Medlemskap kan efter styrelsens beslut beviljas alla som bära eller burit namnet Grill, 

som äro gifta med en Grill eller vars moder heter Grill. Styrelsen kan även bevilja 

inträde för andra ättlingar och med den ingifta. Ålder för inträde 15 år. 

Personer som enligt ovan icke kunna vinna tillträde till föreningen, kunna inträda 

såsom stödjande medlemmar, med en minsta årsavgift av kr. 10 :-. Stödjande medlen 

äger icke rösträtt, men äger närvara på släktmötet. 

Ansökan om medlemskap sker skriftligen till styrelsen. 

§5 Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse om 5 personer samt 2 

suppleanter, vilka väljas på släktmöte till nästa möte. Av styrelsen skall en väljas till 

ordförande, en till v. Ordförande, en till sekreterare, en till skattmästare och en till 

arkivarie. 

Vid samma tillfälle väljes en revisor och en revisorssuppleant. Styrelsens samtliga 

medlemmar svara en för alla och alla för en för föreningens tillgångar. 

För styrelsebesluts fattande måste minst 3 medlemmar vara närvarande och om 

beslutet ense. 

Styrelsen uppbär inget arvode. 

Styrelsen skall hava sitt säte i Stockholm. 

§6 Vid allmänt släktmöte skola följande ärenden förekomma: 

a) Val av ordförande för mötet samt protokollförare och 2 justeringsmän; 

b) Justering av röstlängd; 

c) Styrelsens och revisorernas berättelser; 

d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; 

e) Val av styrelse och revisorer till nästkommande släktmöte; 

f) Av styrelsen väckta frågor eller till styrelsen senast 14 dagar före mötet 

inkomna frågor; 



g) Fastställande av årsavgift. 

§7 Vid släktmöte äger varje medlem, som icke häftar i ogulden medlemsavgift, en röst. 

Frånvarande medlem kan rösta genom fullmakt. 

§8 Därest minst 10 medlemmar därom göra framställning skall släktmöte hållas. 

§9 Beslut om föreningens upplösning skall fattas på två på varandra följande möten, och 

må icke fattas med mindre än 2/3 majoritet. 

Vid föreningens upplösning överlämnas föreningens tillhörigheter och medel till 

behövande medlemmar av släkten Grill enligt styrelsens bestämmande. 
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