Stadgar för kulturföreningen Vårdat och Ovårdat
gällande fr.o.m 2012-03-27
§1. NAMN
Föreningens namn skall vara ”Kulturföreningen Vårdat och Ovårdat”.
§2. SYFTE OCH VERKSAMHET
– Föreningen vill samla kulturella krafter och initiativ hos dem som har ett engagemang för
människor med psykisk ohälsa.
– Föreningen vill verka i olika skapande grupper.
– Föreningen vill genom sitt skapande också möta allmänheten.
– Föreningen vill dessutom ta del av samhällets utbud av kultur.
§3. MÅLSÄTTNING
– Förändra attityder till människor med psykisk ohälsa
– Öka förståelsen mellan vårdade och ovårdade
§4. MEDLEMSKAP
1. Var och en som instämmer i föreningens målsättning äger rätt att bli medlem i föreningen
mot betalning av medlemsavgift.
2. Medlemmar betalar en årlig avgift som fastställs av årsmötet för ett år i taget.
3. Medlem som motverkar föreningens syfte och mål eller på annat sätt sviker föreningens
förtroende kan uteslutas på årsmötet om minst 3/4 av närvarande medlemmar beslutar så.
§5. ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE
§5.1. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte skall hållas senast 31/3 varje år.
§5.2. Därutöver skall föreningen hålla extra årsmöte om styrelsen, revisorerna eller minst en
tredjedel
av medlemmar så önskar.
§5.3. Medlemsmöte skall hållas mellan ordinarie årsmöten.
§5.4. Kallelse till årsmöte skall skickas ut senast 10 dagar före mötet. Med kallelsen bifogas till
årsmötet inkomna motioner och styrelseförslag.
§5.5. Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare och justeringsmän tillika rösträknare
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
6. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och
revisorssuppleant
7. Val av valberedning
8. Fastställande av medlemsavgift och övriga verksamhetsavgifter
9. Behandling av inkomna motioner och styrelseförslag
10. Övriga frågor
§5.6. Extra årsmöte skall anordnas av styrelsen inom 6 veckor om 1/3 av medlemmarna gjort en
framställan om det eller om styrelsen eller revisorerna önskar det.
§5.7. Årsmötets beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av rösterna.
§5.8. Ändring av stadgar kan dock endast ske genom beslut på 2 ordinarie på varandra följande
årsmöten med minst 11 månaders mellanrum.
Obs! här finns ett vilande beslut som kan godkännas vid ordinarie årsmöte 2013, det lyder ”
ändring av stadgar kan dock ske genom beslut på 2 på varandra följande årsmöte med minst 6 mån
mellanrum”

§5.9.
.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 15:e februari
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§6. FÖRENINGENS LEDNING OCH FÖRVALTNING -STYRELSE
§6.1. Bestämmanderätten skall vara lika fördelad bland föreningens medlemmar.
Föreningens ledning och förvaltning utövas av styrelsen som också är rapportansvarig inför
medlemsmötet. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
§6.2. Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och minst två suppleanter som väljs
av årsmötet. Styrelsen väljs på ett år. Ordinarie ledamot får ha samma funktion i styrelsen högst 3 år
i följd
§6.3. Årsmötet väljer ordförande separat. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och
sekreterare.
§6.4. Ordförande är styrelsen sammankallande. Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av
ledamöterna är närvarande.
§6.5. Styrelsen beslutar vilka i föreningen som skall vara firmatecknare. Firmatecknarna skall
vara minst två till antalet varav minst två tecknar föreningens firma i förening.
§6.6. Minst två styrelsemöten skall hållas mellan årsmötena. Styrelsemötena skall protokollföras
av sekreterare och justeras av ordförande.
§6.7. Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera en eller flera föreningsmedlemmar eller andra till
styrelsemöte.
§7.REVISION
§7.1. Räkenskapsåret omfattar kalenderår. En revisor och minst en revisorssuppleant skall väljas
på årsmötet för 1 år.
§7.2. Revisorerna skall granska föreningens årsredovisning, räkenskaper och styrelsens
förvaltning för det verksamhetsår de är valda till.
§7.3. Revisorerna skal för varje verksamhetsår avge skriftlig revisionsberättelse till årsmötet.
Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.
§8.VERKSAMHETENS UPPHÖRANE
§8.1. För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten. Minst 11 månader skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag skall
vara väckt minst 3 veckor före det första av dessa årsmöten.
§8.2. Vid upplösning skall samtidigt fattas beslut om disposition av föreningens tillgångar.
Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Beslut om disposition av tillgångarna
måste vara granskat och godkänt föreningens ordinarie revisor, innan beslutet får verkställas eller
vid dennes frånvaro av revisorssuppleant.

