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STADGAR, Ro för Livet, ideell förening
Bildad den 9 november 2009.
Stadgarna senast fastställda av extra årsmöte den 13 november 2009.
§1 reviderad vid årsmöte den 23 februari 2015.

§1 Ändamål
Föreningens ändamål är att samla in pengar till cancerforskningen vid
Linköpings US. Insamlade medel, (minnesgåvor, gåvor, gratulationsgåvor),
samt överskottet av anordnade aktiviteter (loppmarknad, caféer, konserter mm)
skall i möjligaste mån gå till cancerforskningen.
Administrationskostnader, som skall försöka hållas på en så låg nivå som
möjligt, skall så långt det går finansieras av medlemsavgifter för att så mycket
som möjligt av insamlade medel samt intäkter av anordnade aktiviteter skall
tillfalla ändamålet för föreningen.
Arbetet i föreningen sker på ideell basis förutom revision av föreningen som
faktureras. Skänkt belopp som minnesgåva skall ej automatiskt meddelas
anhöriga.
§2 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen
som medlemmar.
§3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar,
av en eller flera särskilt utsedda personer.
§5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till
och med 31 december.
§6 Stadegetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer
som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
§7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av
antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges
av såväl medlem som styrelsen.
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§8 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med 2/3 av antalet
avgivna röster. Alla innestående medel vid tidpunkten för föreningens upplösande skall förmedlas till föreningens ändamål. I beslut av upplösning av
föreningen skall anges var föreningens handlingar mm skall arkiveras.
§9 Medlemskap
Medlemskap i föreningen uppnås vid inbetalning av medlemsavgift.
§10 Utträde
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande
verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet
upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
§11 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
*
har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
*
har rätt till information om föreningens angelägenheter
*
skall följa föreningens stadgar
*
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen
*
skall betala medlemsavgift senast den 1 april
ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE
§12 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av
februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast tio (10) dagar före
mötet eller kungöras i ortspressen.
Kallelse jämte förslag till föredragningslista skall anslås på lämplig plats.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser skall
finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
§13 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
§14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret
fyller lägst sexton (16) år har rösträtt på mötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
§15 Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.
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§16 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val
ske slutet. Beslut bekräftas med klubbslag.
§17 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
§18 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret
Fastställande av medlemsavgifter
Verksamhetsplan för det kommande året
Behandling av styrelsens förslag
Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av två (2) år
d) två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av två (2) år. I detta
val får inte styrelsens ledamöter delta
e) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av två (2) år av
vilka en skall utses som sammankallande
Övriga frågor
Avslutning

§19 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en
tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmötet skall tillställas
medlemmarna senast sju (7) dagar före mötet.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
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VALBEREDNINGEN
§20 Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av sammankallande och två (2) övriga ledamöter
valda av årsmötet. Valberedningen skall senast en (1) vecka före årsmötet
tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera
för nästa mandattid.

REVISORER
§21 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmöteoch styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två (2) veckor
före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
gångna verksamhets- och räkenskapsåret och överlämna revisionsberättelse
till styrelsen före årsmötet.

STYRELSEN
§22 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt sex (6) övriga ledamöter. Styrelsen skall
bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör. Vid förhinder för ledamöter inträder suppleant. Avgår
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för
tiden till och med nästkommande årsmöte.
§23 Styrelsen åliggande
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och
ansvarar för föreningens angelägenheter.
§24 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samliga ledamöter kallats och då minst halva
antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av
styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsrätt. Röstning får inte ske genom ombud.

