STADGAR
för
Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare
Regnr 826001-8828
§1

Föreningens namn

Föreningens namn är Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare. Föreningen har sitt säte
i Jönköping och verksamhetsområde inom flera kommuner i södra Vätterbygden.
§2

Medlemmar

Medlem i föreningen kan den bli som har/haft lagreglerade uppdrag som frivilliga
samhällsarbetare vid kommuner i södra Vätterbygden.
§3

Föreningens uppgift

Föreningen uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen, verka för information, utbildning,
erfarenhetsutbyte och andra kvalitetshöjande åtgärder. Föreningen ska eftersträva goda
kontakter och samverkan med myndigheter och organisationer.
§4

Verksamhet

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Medlemmarna kallas till
föreningsmöte minst två gånger per år varav ett skall vara årsmöte. Årsmötet skall hållas före
mars månads utgång. Kallelse till årsmötet utsändes minst tre veckor före mötet. Motioner
skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet. Styrelsen ska upprätta en
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
§5

Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och ett antal ledamöter. Antalet ledamöter
bestäms av årsmötet. Ordförande väljs för ett år medan övriga ledamöter väljs för två år,
hälften varje år.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften är närvarande.
Styrelsen beslutar om firmatecknare.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av ordföranden.
§6

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§7

Revision

Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer valda av årsmötet. Styrelsen har att senast den
15 februari ställa erforderliga handlingar till revisorernas förfogande för granskning.
Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast den 1 mars och därefter förläggas årsmötet.
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§8

Valberedning

Valberedningen skall utgöras av tre personer, varav en är sammankallande och väljs för ett år
av årsmötet.
§9

Vid årsmöte skall följande ärende behandlas.
1. Årsmöte öppnas
2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande för årsmötet.
6. Val av sekreterare för årsmötet.
7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
8. Behandling av verksamhet och ekonomisk berättelse.
9. Behandling av revisionsberättelsen.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet.
12. Besluta om arvoden.
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
14. Val av föreningens ordförande.
15. Val av ledamöter.
16. Val av revisorer och en revisorsersättare.
17. Val av valberedning.
18. Beslut om medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
19. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår.
20. Behandling av motioner.
21. Ärenden som mötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutar ta upp till behandling.
22. Årsmötets avslutning.

§ 10

Beslut

Beslut i styrelsen eller på föreningsmöten avgörs med en enkel röstövervikt. Personalval sker
med sluten omröstning om votering sker. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av
ordföranden utom vid personalval då lotten avgör.
Rösträtt vid föreningsmöte har den som för året eller närmast föregående år erlagt beslutad
medlemsavgift.
§ 11

Stadgeändring

Beslut om stadgeändring kan ske vid ett årsmöte om ärendet upptagits i kallelsen och beslutet
fattas med kvalificerad majoritet (tre fjärdedelar). I annat fall krävs beslut på två på varandra
följande föreningsmöten då ärendet tagits med i kallelsen. Ett av dessa möten skall vara
årsmöte.
§ 12

Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning kan behandlas endast vid årsmöte och skall då vara
upptaget på dagordningen.
För upplösning fordras bifall med tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna vid två på
varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte.
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Vid upplösning av föreningen tas samtidigt beslut om hur föreningens tillgångar skall
användas. Tillgångarna skall användas för ändamål som står i överensstämmelse med
föreningens syften.

*********
Reviderade med ändring av föreningens namn och godkänt vid årsmötet 2018-03-19
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