
GEU skall 

• Fullgöra ett ekonomiskt utskotts uppgifter i gemensamma frågor 

• Hantera de ordensrelaterade gemensamma frågorna 

• Ledamot av logens EKU skall vara ordinarie ledamot i GEU 

• GEU-ledamot skall följa den egna logens beslut 

§1 

Dessa stadgar gäller för följande logers gemensamma ekonomiutskott: 

888 Oscar I R36 Drottning Josefina och skall för att vara giltiga vara godkända av dessa. 

§2 

Det gemensamma ekonomiutskottet skall ansvara för logernas gemensamma frågor såsom 

§3 

• övergripande programplanering för användandet av ordenslokalerna 

• Att ha tillsyn över ordenslokalerna och till logerna avge förslag till erforderliga förbättringar 

och/eller reparationer 

• Att ha tillsyn och föra fullständig förteckning över gemensamt ägda inventarier samt att hos 

logerna föreslå anskaffning därav. 

• Att verkställa utredningar och införskaffa kostnadsförslag i ekonomiska ärenden, vilka ej 

gäller dess finansförvaltning, som handhas av Drätselnämnden. 

• Att avge utlåtande och förslag till utskottet hänskjutna frågor 

Utskottets ordinarie ledamöter och deras ersättare utgörs av ordinarie ledamöter och en ersättare 

från ekonomiutskottet i varje loge. Antalet ordinarie ledamöter skall vara två från varje loge samt 

en ersättare från varje loge. Utskottet utser inom sig ordförande och sekreterare. 

§4 

Utskottet sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid tidpunkt som minst 50 % av 

ledamöterna fastställer. Dagordning skall bifogas kallelsen. Sammanträdena skall protokollföras. 

§S 

Utskottets verksamhetsår skall vara kalenderår. 

§6 

Utskottets uppgifter utöver vad som angivits i § 2 ovan framgår av bestämmelserna för gemensamt 

ekonomiutskott i Allmän lag samt av vad som åligger ekonomiutskott enligt Handbok för 

ämbetsmän. I sin egenskap av GEU-ledamot har EkU:s ordförande inte fritt mandat utan skall följa 

logens beslut. 



§7 

Det är varje ledamots plikt att i sin loge redovisa vad som avhandlats i utskottet samt att förelägga 

logen de förslag som utskottet beslutat. Det åligger också utskottets ledamöter att i utskottet 

framföra och rösta i enlighet med den egna logens beslut i ärenden som behandlas i utskottet. 

§8 

Genom att godkänna dessa stadgar har de två logerna som finns angivna i § 1 förbundit sig att 

acceptera de beslut som ledamöterna fattat med anledning av förslag från utskottet. Vid lika antal 

röster för och emot har ordföranden utslagsröst. 

§9 

GEU skall lämna budgetförslag för sin verksamhet till logerna senast november månad. Lämnat 

budgetförslag skall beslutas av de i §1 angivna logerna. Om inte annat beslutats i utskottet skall 

eventuell kostnad som uppkommer på grund av utskottets beslut fördelas proportionellt utifrån 

antal medlemmar i respektive loge. Eventuella investeringar delas lika mellan de i § 1 angivna 

logerna. 

§ 10. 

Utskottet skall ha två revisorer som utses av vardera OSS för bröder och systrar. Revisorernas 

mandatperiod är två år och kan därefter förlängas. 

§ 11 

Utskottet skall årligen upprätta verksamhetsberättelse. Denna berättelse skall vara revisorerna 

tillhanda senast den 31 januari året efter verksamhetsåret. 

Utskottets verksamhet skall årligen granskas av två revisorer, som skall avge revisionsberättelse 

senast under februari året efter verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall vara institutionerna i § 1 tillhanda senast 10 

dagar efter revisionsberättelsens avgivande. 

Ekonomisk verksamhet skall inte bedrivas inom utskottet. Loge ingående i GEU svarar för den 

ekonomiska redovisningen. 

§ 12 

Ändringar av dessa stadgar skall godkännas av de loger som är uppräknade i § 1. 

§ 13 

Dessa stadgar har av de i § 1 angivna logerna godkänts enligt nedan. 
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