
 
 
 
 

Förslag på ny ledningsstruktur och stadgeändring i S:t Knuts Gille 
i Lund 
 
Vi i styrelsen för S:t Knuts Gille i Lund och styrelsen i Gillesföreningen S:t Knut i Lund vill 
förenkla beslutsfattandet inom våra tre ”enheter” genom att styrelsen och kassadirektionen 
i S:t Knuts Gille i Lund skall leda samtliga ”enheter”. 
 
Dagens ledningsstruktur 
 
S:t Knuts Gille i Lund består av tre enheter 

 
- S:t Knuts Gille i Lund (Allmänna Kassan) 
- S:t Knuts Gille i Lund Stiftelse 
- Gillesföreningen S:t Knut i Lund 

 
S:t Knuts Gille i Lund och S:t Knuts Gille i Lund Stiftelse har gemensam styrelse medan 
Gillesföreningen S:t Knut i Lund har en egen styrelse som består av ålderman, stolsbroder 
och skattmästare. Dessa är självsjälvskrivna medan övriga ledamöter (åtta ordinarie och fyra 
suppleanter) väljs bland medlemmarna. 
 
Denna uppdelning i olika styrelser har visat sig skapa dubbelarbete och otydlighet i t ex vem 
gör vad. Vidare har en slutsats från våra arbetsgrupper pekat på att det skulle underlätta 
styrningen av de tre enheterna med en gemensam styrelse. 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelserna föreslår att samtliga tre enheter skall ha en gemensam styrelse som skall vara 
styrelsen och kassadirektionen i S:t Knuts Gille i Lund. 
 
Förslag till stadgeändring 
 
För att genomföra ovanstående krävs en stadgeändring i Gillesföreningen S:t Knut i Lund. 
 
Stadgeändring skall godkännas av föreningsstämman i Gillesföreningen S:t Knut i Lund samt 
stadfästas av gillesstämman i S:t Knuts Gille i Lund 
 
Förslag på ändring se bifogade stadgar. 
 
 
Bengt L. Andersson 
Ålderman 
  



 

 

STADGAR FÖR GILLESFÖRENINGEN S:T KNUT I LUND 

av 1986-01—01 med ändringar fastställda 1989-10-12 

 

 

§ 1 

Gillesföreningen S:t Knut i Lund har till ändamål att 

främja S:t Knuts Gilles i Lund verksamhet och traditioner 

genom att utge ett gillesblad med information, krönika, 

parentationer och annat historiskt material, att medverka 

vid tillkomsten av matriklar och register över Gillets 

medlemmar, att ordna aktiviteter och samkväm mellan hög-

tidssammankomsterna i anknytning till Gillets traditioner 

och att i övrigt stärka sammanhållningen och kontinuitet-

en i Gillet. 

 

§ 2 

Berättigad att tillhöra föreningen är varje Broder och 

Syster i Gillet mot en av ordinarie föreningssammanträde 

beslutad årsavgift. 

 

Styrelsen äger anta institution, organisation eller 

annat företag och även annan enskild person som genom 

bidrag vill främja föreningens verksamhet till stödjande 

medlem. 

 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. 

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen i september — 

november på kallelse av åldermannen. Härvid  

skall följande ärenden förekomma: 

 

fråga om stämman utlysts stadgeenligt 

 

val av två justeringsmän 

 

val av ordförande, vice ordförande och sekreterare 

vid stämman 

 

behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 

 

redovisning av föreningens ekonomi och föredragning 

av revisorernas berättelse för sistförflutna räken-

skapsår 

 

fråga om fastställande av balansräkning 

 

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och skatt-

mästaren 

  



 

 

beslut om avgiftens storlek för föreningens med-

lemmar för kommande räkenskapsår  

 

bestämmande av antalet suppleanter 

 

val av styrelseledamöter och suppleanter, vilket på 

begäran skall ske genom sluten omröstning 

 

utseende av valberedning om fem personer för att 

upprätta förslag till val vid nästa årsmöte 

 

övriga frågor som styrelsen eller medlem hänskjutit 

till föreningsstämman. 

 

Kallelse till föreningsstämma utfärdas genom meddelande 

i gillesbladet och/eller genom annons av inom Lunds 

kommun spridd daglig tidning senast två veckor före 

stämman. 

 

Medlem som önskar stämmans beslut i viss fråga skall 

senast en vecka före stämman till styrelsen skrift1 igen 

framlägga sitt förslag. Om så sker skall förslaget tas 

upp på stämmans föredragningslista. 

 

Stämman äger inte fatta beslut i ärende som inte tagits 

upp på föredragningslistan. 

 

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen finner 

så påkallat eller tio medlemmar så begär. 

 

§ 4 

Föreningens angelägenheter i övrigt handläggs av en 

styrelse som utgörs av ledamöter i S:t Knuts Gilles i 

Lund styrelse och kassadirektion. av elva ledamöter och 

suppleanter för dessa till det antal, dock högst åtta, 

som ordinarie föreningsstämma bestämmer. Bland 

ledamöterna är åldermannen, stolsbrodern och skatt-

mästaren självskrivna. övriga åtta ledamöter och 

suppleanter väljes av ordinarie föreningsstämma bland 

föreningens medlemmar. Härvid väljes årligen fyra leda-

möter och halva antalet suppleanter för tiden t o m den 

ordinarie föreningsstämma som skall äga rum under andra 

räkenskaps året efter valet. 

 

Åldermannen är ordförande i styrelsen och vid förfall 

för honom/henne stolsbrodern. 

 

Skattmästaren är ansvarig för föreningens ekonomi. 

 

Styrelsen utser de funktionärer som fordras för 

föreningens verksamhet. 

  



 

 

§ 5 

Föreningens räkenskapsår är den 1 juli - den 30 juni. 

 

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av 

Gillets revisorer. 

 

§ 6 

Dessa stadgar skall efter beslut av föreningsstämma för 

att bli gällande stadfästas av brödrastämman i S:t Knuts 

Gille i Lund. 

 

Beslut om ändring av stadgarna eller om föreningens 

upplösning skall för att bli gällande stadfästas av 

ordinarie årsstämma i Gillet. 

 

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas 

till Gillet. 

 

 


