
 

LOGESTADGAR 

för 

Brödralogen No 83 Vågbrytaren 

I.O.O.F av Sverige 

Antagna stadgar vid ordinarie logesammanträde 2018-02-28och 2018-10-24 

och stadfästa av Storsiren 2018-12-17. 

Logens första stadgar antogs 1921-11-23 och stadfästes av Storsiren 1922-01-14 

 därefter har stadgarna reviderats vid följande tidpunkter 

 1936-03-37 och stadfästa av Storsiren 1936-06-10 

 1941-09-24 och stadfästa av Storsiren 1941-10-06 

 1951-11-28 och stadfästa av Storsiren 1952-02-04 

 1990-04-28 och stadfästa av Storsiren 1990-06-18 

 2005-04-27 och stadfästa av Storsiren 2005-05-25 

                        2018-10-24 och stadfästa av Storsiren 2018-12-17 

§1 

Logens namn är Brödralogen nr 83 Vågbrytaren I.O.O.F av Sverige. Logen har 

sitt säte i Varberg, Varbergs kommun 

§2 

Dessa stadgar utgör en komplettering till Allmän Lag och Arbetsordning för 

loger (ALL), som har tolkningsföreträde före stadgarna. 

§3 

Logen tecknas av Övermästaren och Protokollsekreteraren i förening 

§4 

Logen sammanträder under tiden september-maj, andra och fjärde helgfria 

onsdagen i respektive månad samt sommarsammanträde andra onsdagen i juni 

och juli samt fjärde onsdagen i augusti. 

§5 

Ordinarie sammanträden kungörs i logens tryckta årsprogram och logens 

webbplats på internet, samt i övrigt på sätt logen bestämmer. 



§6 

Logens månadsavgift utgår med belopp som logen beslutat vid ordinarie 

sammanträde. 

§7 

Ersättare utses för samtliga ämbetsmän där ALL ej stadgar annorlunda. 

§8 

Utöver ämbetsmän utnäms i logen följande befattningshavare: 

Gästmottagare 

Webbansvarig. 

Registeransvarig 

§9 

SkM äger rätt att utan logebeslut göra utbetalningar enligt bilagda instruktion. 

Sådan gjord utbetalning skall dock redovisas vid närmast påföljande logemöte. 

 Bilaga: Transaktionernas omfattning och storlek framgår av instruktion till 

bilaga 9 

§10 

Ceremoniutskottet ska utöver ÖM och CM ha tre (3) ledamöter 

§11 

Fördjupnings- och Instruktionsutskottet ska utöver ordförande, som ska vara en 

av logens exÖM, kaplan och storrepresentanten ha två(2) ledamöter. 

§12 

Tillväxt, Medlemsvård-och Utvecklingsutskottet ska utöver minst en av logens 

valämbetsmän ha fyra (4) ledamöter. 

§13 

Klubbutskottet ska utöver den utnämnde Klubbmästaren, vilken ska vara 

utskottets ordförande, ha fyra(4) ledamöter. 

Klubbkassan ingår i logens allmänna kapital och ska redovisas i logen en gång 

per kvartal. 

§14 

Nomineringsutskottet ska utöver ordförande, som skall vara en av logens 

exÖm, ha fyra (4) ledamöter. 



§15 

Idella Föreningen Odd-Fellow-huset i Varberg är en fristående juridisk person, 

skild från logens verksamhet. Av föreningens stadgar framgår dess verksamhet 

att främst förvalta Odd Fellow-huset i Varberg. 

Enligt föreningens stadgar äger logen rätt att tillsätta 3 styrelsemedlemmar. 

Jämna år vid ordinarie logesammanträde i oktober månad väljer logen två(2) 

styrelsemedlemmar inför nästkommande föreningsårsstämma samt 

udda år vid ordinarie logesammanträde i oktober månad väljer logen en(1) 

styrelsemedlemmar inför nästkommande föreningsårsstämma 

§16 

Stiftelsen C O Lilienbergs Donationsfond är en fristående juridisk person, skild 

från logens verksamhet. Enligt stiftelsen stadgar tillsätter logen hela styrelsen 

bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt två (2) ledamöter och 

tre (3)suppleanter.  

Ledamöterna väljs vid ordinarie logesammanträde i oktober månad varje år för 

kommande tvåårsperiod enligt följande 

Jämna år Sekreterare, kassör,1 ledamot och 1 suppleant 

Udda år Ordförande, en ledamot och 2 suppleanter. 

§17 

Avlider logemedlem ska ÖM underrätta logens medlemmar och i 

förekommande fall lägret. Logemedlemmar skall även delges tid och plats för 

begravning. 

§18 

Utträder eller avlider logemedlem ska insignier, hederstecken, medlemspärm 

och särskilda handlingar återlämnas till logen. 

§19 

Vid adressförändring ska logemedlem meddela PS därom inom 2 veckor. 

  



§20 

Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två på varande följande ordinarie 

sammanträden. 

 

Claus Öberg   Lennart Liljegren 

Claus Öberg    Lennart Liljegren 

Övermästare   Protokollsekreterare 


