Föreningen Styvmorsviolens stadgar, senast uppdaterade 2013-03-27
§ 1 Namn
Föreningen Styvmorsviolen. En namnändring ska beslutas om på två stämmor i följd,
varav en ska vara ordinarie årsmöte.
§ 2 Ändamål
Föreningen Styvmorsviolen är en religiöst och partipolitiskt obunden förening med mål
att stärka styvfamiljens position i samhället. Föreningen arbetar även med att stötta
styvföräldrar så de kan finna sin roll, i familjen och i samhället.
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte där aktuell ordförande är bosatt och är en riksförening.
§ 4 Medlemskap
• Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar.
• Medlemskap löper automatiskt från det att medlemmen registrerat sig tills dess
att medlemmen till styrelsen säger upp sitt medlemskap eller att styrelsen av
annan anledning avslutar medlemmens medlemskap.
• Eventuell medlemsavgift och medlemsförfarandet bestäms av årsmötet.
• Medlem som missbrukar föreningens namn, uppsåtligen skadar verksamheten
eller andra medlemmar, bryter mot föreningens stadgar eller av årsmötet fattade
beslut, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
• Eventuell inbetald medlemsavgift återbetalas ej, om inte särskilda skäl föreligger.
• Information till medlemmarna sker i huvudsak via hemsidan och e-post, därför
åligger det varje medlem att inneha en aktuell e-postadress registrerad på
föreningens hemsida.
§ 5 Styrelse
• Styrelsen är föreningens verkställande organ och leder verksamheten mellan
årsmötena. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.
• Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter som väljs av årsmötet med en mandattid
på två år, med växelvis avgång. Årsmötet kan även välja 1-3 suppleanter på en
mandattid av 1 år.
• Styrelsen konstituerar sig självt efter kunskap och önskemål.
• Styrelsen är beslutsför när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Styrelsen
beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
• Styrelsen får inte lämna ut uppgifter som skadar eller kränker medlems
integritet. Diskuteras enskilda medlemmar, vid t ex en eventuell uteslutning,
protokollförs detta inte i ordinarie protokoll utan i ett internt styrelseprotokoll.
§ 6 Verksamhetsår
Verksamhetsår löper per kalenderår.
§ 7 Årsmöte
• Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
• Årsmötet ska hållas varje år före mars månads utgång.
• Rösträtt på årsmötet har den som är medlem enligt föreningens stadgar.
• Kallelse till årsmötet ska sändas ut till medlemmarna senast tre veckor före
årsmötet. Dagordning, valberedningens förslag till styrelseposterna och
eventuella andra handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga på föreningens
webbplats senast två veckor före årsmötet.
Årsmötets dagordning ska innehålla:
1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justeringsmän)

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Verksamhetsrapport och verksamhetsplan
4. Redovisning av ekonomi genom balansrapport och resultatrapport
5. Revisionsberättelse
6. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Motioner enligt § 9
9. Val av styrelse
10. Val av revisor (vanligtvis vartannat år)
11. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
12. Övriga frågor anmälda i förväg
Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan med
mötesordförandes utslagsröst.
§ 8 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls på samma sätt som ordinarie årsmöte på begäran av
beslutsmässig styrelse, minst 5 % av medlemmarna eller föreningens revisor. Vid extra
föreningsmöte får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
§ 9 Motioner till årsmötet
Medlem har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen
tillhanda senast en månad före årsmötet för att hinna beredas.
§ 10 Revision
Föreningens verksamhet och förvaltning ska granskas av revisor. Revisor väljs på två år
och ska vara någon med god kännedom om redovisning och föreningsarbete.
§ 11 Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar ska ske efter beslut vid årsmöte, då minst 2/3 av närvarande
medlemmar godkänner ändringen.
§ 12 Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett
ska vara ordinarie. Vid föreningens upplösning ska erhållna, ej förbrukade bidrag
återbetalas till bidragsgivaren. Eventuella kvarvarande tillgångar skänkes till
förening/organisation som bedriver verksamhet som överensstämmer med
organisationens ändamål efter beslut på årsmöte där föreningen upplöses.

