STADGAR
för

Logen Nr 117 Gustaf V
I.O.O.F. av Sverige
Dessa stadgar är antagna på logesammanträde 2015-11-26 samt 2015-12-10 och fastställda
av storsiren 2015-12-15.
§1
Denna loges namn är logen Nr 117 Gustaf V I.O.O.F. av Sverige. Logen har sitt säte i
Norrköping.
§2
Dessa stadgar utgör en komplettering till Allmän Lag och Arbetsordning för Loger (ALL),
som har tolkningsföreträde före stadgarna.
§3
Logen tecknas av dess Övermästare och Protokollssekreterare i förening.
§4
Logen sammanträder under tiden september – maj andra och fjärde torsdagen i varje månad
samt har sommarsammanträde i juni första torsdagen och i augusti fjärde torsdagen.
§5
Ordinarie sammanträden meddelas i logens program, som tilldelas alla medlemmar före varje
arbetstermin. Eventuella ändringar i programmet meddelas genom logens informationsblad
BrodersNytt, genom personlig e-post, genom logens hemsida på Internet eller – om så behövs
– med särskild skrivelse.
§6
Logens månadsavgift utgår med belopp som logen beslutat. Vid första
novembersammanträdet lämnas förslag till medlemsavgift för nästkommande kalenderår. Vid
andra novembersammanträdet beslutar logen om medlemsavgiften.
§7
En ersättare utses för samtliga ämbetsmän utom där ALL stadgar annorlunda. För var och en
av IV, ÖMvm, UMvm och CMvm ska finnas två ersättare.
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§8
I logen ska, utöver de i ALL stadgade ämbetsmännen finnas följande övriga
befattningshavare:
Nedre CM (NCM) jämte en ersättare för denne (NCMers), Organistens tekniske medhjälpare
(Otm), Arkivarie och Registeransvarig samt ersättare för dessa. Dessutom ska 4-6 gradmedhjälpare till CM (CMgm) utses av CM inför aktuell gradgivning.
Befattningshavare bör inte inneha samma uppdrag under längre tid än fyra arbetsterminer,
dvs. åtta år i följd.
§9
Ceremoniutskottet ska utöver ÖM och CM ha tre ledamöter samt två ersättare.
§10
Instruktionsutskottet ska bestå av en av logens ExÖM som ordförande, Storrepresentanten,
samt ytterligare två ledamöter.
§11
Tillväxt, Medlemsvård och Utvecklingsutskottet ska bestå av minst en av logens
valämbetsmän samt ytterligare tre ledamöter.
§12
Klubbutskottet ska bestå av klubbmästaren som ordförande, fyra ledamöter samt tre ersättare.
§13
Nomineringsutskottet ska bestå av en ExÖM som ordförande samt ytterligare fyra ledamöter.
§14
Informationsutskottet består av PS ersättare som ordförande, Redaktör BrodersNytt, Web
master, FS ersättare, Registeransvarig samt ytterligare tre ledamöter. Utskottet ska vara ÖM
behjälplig med information till och från medlemmarna. För detta ändamål finns en hemsida
samt medlemsbladet BrodersNytt, som utges en gång i månaden utom i juli och augusti.
Medlemsbladet tillsänds medlemmarna i första hand via e-post och i andra hand via vanlig
post. Utskottet ansvarar för att storlogens digitala medlemsmatrikel framställs i tryckt form.
§15
Välgörenhetsutskottet består av en ExÖM som ordförande, drätselnämndens ordförande samt
ytterligare en ledamot. Utskottet ska bereda förslag och aktivt föreslå åtgärder till välgörenhet
inför beslut i logen, samt föreslå användning av medel ur logens fonder som berör
välgörenhet. Utskottet ska följa logens policy i välgörenhetsfrågor.
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§16
Nedre CM ska vid gradgivningar välkomna recipiender i kapprummet, informera och lämna
nödvändig information samt i övrigt ta hand om och stödja recipiender tills ceremonierna
börjar.
§17
Föreskrifter om Brödragåvans ändamål och förvaltning framgår av dess stadgar.
§18
Logen har följande speciellt eget kapital:
1. Lennart Torstensson fonder
Gåvor från Broder Lennart Torstensson där avkastningen från gåva 1 skall användas som
hjälp för finansieringen av logens årliga barnjulfest. Avkastningen från gåva 2 skall årligen
utdelas till behövande i Norrköpings kommun, inom eller utom logen, som drabbats av
sjukdom, olycksfall o.d. Årlig utdelning skall ske i samband med den årliga jullogen.
2. Axel Rundgrens fond
Gåva från Broder Axel Rundgren där avkastningen skall användas som hjälp för
finansieringen av logens årliga barnjulfest.
3. Jubileumsfonden
Av logen bildad fond som får användas vid firande av 75-års och 100-årsjubileum.
4. Hörselfonden
Av logen bildad fond i samband med firande av 50-årsjubileum. Fonden får efter beslut av
övermästaren utbetala stöd till behövande, inom eller utom logen, stödet skall avse
anskaffande av hörselhjälpmedel.
5. Julinsamling
Av logen insamlade medel i samband med julloge. Medlen är fria att användas inom eller
utom logen efter logebeslut.
6. Välgörenhetsfonden
Till välgörenhetsfonden skall läggas alla kollektmedel, samt övriga på frivillig väg
insamlade medel, om inte logen beslutar annorlunda. Fondens medel, som förvaltas av
drätselnämnden, skall i första hand användas till hjälp åt behövande logemedlemmar och
deras anhöriga eller annan välgörande verksamhet inom logen samt medlemsvård, men kan
även användas för yttre välgörenhet.
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Stiftelser:
Logen är en av stiftarna till ”Stiftelsen Odd Fellow-huset i Norrköping”. Logens skyldigheter
gentemot Stiftelsens verksamhet framgår av stiftelsebrevet och stiftelsens stagar.
§19
Avlider logemedlem ska ÖM underrätta logens medlemmar och i förekommande fall lägret.
Logemedlemmar ska även delges tid och plats för begravning.
§20
Utträder eller avlider logemedlem ska insignier, hederstecken, Medlemspärmen och särskilda
handlingar återlämnas.
§21
Vid adress-, e-post- eller telefonförändring ska logemedlem meddela PS inom 14 dagar.
§22
Förslag till ändring av dessa stadgar ska behandlas vid två efter varandra följande
sammanträden. Beslut om antagande av eller ändring i dessa stadgar träder i kraft då Storsiren
fastställt stadgarna.
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