Stadgar för logen nr 117 Gustaf V Brödragåva
§ 1 Medlemskap
Brödragåvan utgör Gustaf V-brödernas ömsesidiga hjälp till de efterlevande vid en medlems bortgång.
§2
Anslutning till Brödragåvan är frivillig och kan vinnas av varje i logen invigd broder, dock att önskat
medlemskap bör sökas senast vid det tillfälle då logebroder erhåller andra logegraden. Medlemskap
för logemedlem kan även erhållas enligt §§ 6 , 7 och 8.
§3
För inträde i Brödragåvan fordras att broder är gottstående i logen. Vidare att den inträdande brodern fyllt i uppgifter om förmånstagare på av Verkställande ledamoten överlämnat formulär.
§4
Övergår medlem till annan Odd Fellow-loge äger han rätt att kvarstå i Brödragåvan. Uppgift härom
skall dock ha lämnats till logens Gustaf V protokollsekreterare och den Verkställande ledamoten i
samband med övergången.
§ 5 Avgifter
Vi inträde i Brödragåvan erläggs en grundavgift, utgörande två dödsfallsavgifter enligt § 15. Dödsfallsavgifternas storlek föreslås av Verkställande ledamoten och beslutas av logen.
§6
Broder som önskar inträde vid senare tidpunkt än vid erhållandet av andra logegraden erlägger
grundavgift samt vid varje tidpunkt gällande dödsfallsavgifter som förfallit till inbetalning från den
dag han erhöll medlemskap i logen och intill inträdesdagen i Brödragåvan.
§7
Broder som flyttar över från annan Odd Fellow-loge till Gustaf V erlägger grundavgift jämte de vid
varje tidpunkt gällande dödsfallsavgifter, som förfallit till betalning från dag han erhöll medlemskap i
logen och intill inträdesdagen i Brödragåvan.
§8
Har medlem utträtt ur Brödragåvan och åter önskar medlemskap har han att erlägga ny grundavgift
jämte de vid varje tidpunkt gällande dödsfallsavgifter, som förfallit till betalning från den tidpunkt
han utträdde och till återinträdesdagen.
§9 Fonder och förvaltning
Hos brödragåvan innestående medel skall göras räntebärande genom insättning på konto eller placeras med låg risk i bank.
Medlen fördelas enligt nedan:
a) Fonderade medel som påföres medlems inbetalda grundavgifter samt dödsfallsavgifter enligt
§§ 6, 7 och 8
b) Omkostnadsfonden som påföres Brödragåvans kapitalinkomster att användas för täckande av
dess omkostnader. Räcker dessa inkomster inte får medel överföras från de fonderade medlen. Minst 2 dödsfallsavgifter per medlem skall dock alltid finnas fonderade. Om så krävs för
att uppfylla detta krav får tilläggsanslag begäras från logen.

§ 10 Brödragåvans medel skall förvaltas av en av logen vald Verkställande ledamot som, tillsammans
med en ersättare väljs för samma arbetstermin och på samma sätt som logens utskott. Vid förfall för

verkställande ledamoten övertar ersättaren has uppgifter. Samma person bör inte inneha ämbetet
som Verkställande ledamot för en längre period än fyra arbetsterminer i följd.
§ 11
Brödragåvans förvaltning och ekonomiska verksamhet skall granskas av logens revisorer. Verkställande ledamoten skall under januari till logen och revisorerna avge ekonomisk berättelse över verksamheten under det senast förflutna kalenderåret. Revisorerna skall vid ordinarie logesammanträde
under februari föredra sin rapport för logens godkännande och beslut om ansvarsfrihet.
§12 Förmåner
Vid medlems dödsfall utbetalas genom Verkställande ledamoten omedelbart till den/de förmånstagare som medlemmen skriftligt angivit till den verkställande ledamoten, ett belopp bestående av
gällande dödsfallsavgifter multiplicerat med antalet medlemmar efter dödsfallet. Även avliden medlems eventuella förskottsinbetalningar av dödsfallsavgifter skall återbetalas. Med skriftligt avses
namn och personnummer eller annat av medlemman specificerat önskemål.
§ 13 Utbetalning
Medlen utbetalas till förmånstagare enlig § 12. Dödsfallutbetalningar skall ske snarast. Saknas giltiga
uppgifter om förmånstagare, eller om förmånstagare avböjer att ta emot beloppet, överförs aktuella
medel till logens Välgörenhetsfond
§ 14 Inbetalning
Vid inträffat dödsfall åligger det Verkställande ledamoten att snarast av medlemmarna verkställa
inkassering av dödsfallsbeloppet.
§ 15
Medlem ska inom två månader efter påminnelse av Verkställande ledamoten insända förfallen dödsfallsavgift. Fullgör han ej denna skyldighet anses han ha utträtt ur Brödragåvan. Från fonderade medel får medlems grundavgift helt eller delvis överföras för att reglera medlems skuld avseende dödsfallet. Eventuellt återinträde sker enligt § 8.
§ 16 Utträde
Önskar medlem utträde skall skriftligt meddelande härom tillställas Verkställande ledamoten. Gjorda
inbetalningar av grundavgifter återbetalas ej vid medlems utträde. Eventuella förskottsinbetalningar
av dödsfallsavgifter får återbetalas enligt Verkställande ledamotens bedömande. Medlem som utträder ur Odd Fellow-orden anses även ha utträtt ur Brödragåvan.
§17 Ändring av förmånstagare
Uppgifter om förändrad förmånstagare skall omedelbart meddelas Verkställande ledamoten.
§ 18 Upplösning
I händelse av att logen beslutar att Brödragåvan ska upplösas tillfaller innestående medel logens
Välgörenhetsfond.
§ 19 Ändring av stadgarna
Förslag till ändringar av dessa stadgar ska behandlas vid två efter varandra följande logesammanträden. Beslut tas tidigast vid det andra mötet.

