Föreningen för Ofrivilligt Barnlösa i xxx län
Stadgar
Stadgar skapade 2011-05-12

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Barnlängtan xxx. Styrelsen har rätt att välja ett tillägg som speglar
föreningens inriktning och att avskaffa ett sådant tillägg.
§2 Syfte och målsättning
Föreningen har inom sitt verksamhetsområde som uppgift
-att sprida information om ofrivillig barnlöshet
-att påverka samhället att förbättra behandlingsalternativen och villkoren för de ofrivilligt
barnlösa
-att ge stöd och information till ofrivilligt barnlösa
-att som medlemmar samla ofrivilligt barnlösa och personer som är intresserade av att stödja
föreningens verksamhet
Föreningen är en politiskt, religiöst och filosofiskt obunden intresseorganisation. Föreningens
resurser bör inte användas till vård och verksamheter som stat, landsting, kommuner och
andra vårdgivare skall ansvara för.
§3 Medlemskap
Ordinarie medlemmar är de personer som erlägger den årsavgift som fastställs av
riksföreningen Barnlängtan samt erlägger den avgift som föreningens årsmöte fastställer.
Föreningen har möjlighet att fastställa lokal årsavgift som fastställs av föreningens årsmöte.
Organisationer och företag kan erhålla inträde som stödjande medlemmar. Dessa har rätt att
delta i föreningens stämmor. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlemmar.
Hedersmedlemmar har samma status som ordinarie medlem. Medlem som uppenbart skadar
föreningens syfte och målsättning, bryter mot stadgar eller årsstämmans beslut, kan uteslutas
genom beslut av årsmötet.

§4 Organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens ledamöter utses av årsmötet,
dock att styrelsen under pågående verksamhetsår äger rätt att adjungera maximalt 4 st
ledamöter till styrelsen. Styrelsen utövar ledning av föreningens verksamhet i
överensstämmelse med stadgar och internt fattade beslut. Föreningen kan inom sig ha olika
arbetsgrupper, vilka skall lämna en verksamhetsberättelse senast en månad före föreningens
årsmöte. Styrelsen tillsätter medlemmar i arbetsgrupperna. Styrelsen kan också utse lokala
kontaktpersoner.
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§5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 01-01 -- 12-31.

§6 Årsstämma
Ordinarie årsstämma sammanträder varje år under det första kvartalet. Den andra årsstämman
(den efter det konstituerande mötet) hålls 2012.
Kallelse till årsstämman skall sändas per brev alternativt e-post till de ordinarie
medlemmarna. Breven/e-post skall vara poststämplade/avsändningsdaterade minst 21 dagar
före årsstämman.
Förslag till dagordning jämte verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt
revisionsberättelse skall kunna rekvireras från kansliet alternativt föreningens sekreterare
senast 21 dagar före årsstämman samt alltid finnas tillgängliga på årsmötet. Motioner eller
förslag från enskilda att föreläggas årsstämman skall vara kansliet tillhanda senast 1 december
året före årsstämman.
Vid ordinarie årsstämma skall bland andra följande ärenden behandlas:
- stämmans stadgeenliga sammankallande
- val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman
- föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
- revisionsberättelse
- föreningens ansvarsfrihet
- fastställande av medlemsavgifter
- fastställande av arvoden till föreningsstyrelsen
- val av styrelseledamöter och suppleanter
- val av föreningens ordförande
- val av valberedning samt sammankallande
- motioner och förslag från enskilda medlemmar
- övriga frågor
Valberedning skall bestå av minst två personer varav en sammankallande som väljs på
årsmötet.
§7 Extra stämma
Föreningsstyrelsen kan kalla till extra stämma. Vid denna kan endast den eller de frågor som
föranlett stämman behandlas. Kallelse till extra stämma skall ske per brev alternativt e-post
till de ordinarie medlemmarna. Den eller de frågor som kan behandlas vid stämman skall
anges i kallelsen.
Breven/e-post skall vara poststämplade/avsändningsdaterade minst 21 dagar före stämman..
Eventuell anställd personal inom föreningens kansli äger rätt att delta i stämman.
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§8 Yttrande-, förslags- och rösträtt och rösträtt samt beslutsfattande vid stämma
Ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar har en rösträtt per person. Föreningsstyrelsens
ordinarie ledamöter och suppleanter bör vara närvarande. De har yttrande-, förslags- och
rösträtt, dock ej beträffande fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Eventuell anställd personal i
föreningens kansli och representanter för organisationer och företag äger yttranderätt.
Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal är
stämmoordförandens röst utslagsgivande.
Personval sker med slutna sedlar, om inte stämman enhälligt beslutar om att valet skall ske
öppet. Vid lika röstetal vid val skall lotten fälla utslag.

§9 Föreningsstyrelse
Föreningsstyrelsen har sitt säte där kansliet är beläget. Föreningsstyrelsen skall bestå av högst
8 ordinarie ledamöter, högst fyra suppleanter att inträda i styrelsen i den ordning de är valda.
Föreningsstyrelsens ledamöter och suppleanter utses av ordinarie årsstämma.
Föreningsordförande, som tillika skall vara ordinarie ledamot i föreningen, väljs i sin
egenskap av föreningsordförande av årsstämman för en tid av 1 år. Ordinarie ledamöter väljs
för en mandattid av 2 år.
Mandattiden för de ordinarie ledamöterna bör överlappa varandra.
Suppleanterna väljs för en mandattid av 1 år.
Föreningens styrelse sammanträder direkt efter årsstämman för konstituering.
Föreningsstyrelsen skall såväl förordna två eller flera personer inom eller utom styrelsen att:
- Två i föreningen teckna föreningens firma, samt utfärda attestregler.
- Ekonomiska åtaganden, över 1/10 av vid varje tidpunkt gällande basbelopp enligt
lagen om allmänförsäkring, kräver styrelsebeslut.
- Föreningsstyrelsen är beslutsmässig när minst två tredjedelar av antalet ordinarie
medlemmar är närvarande.
- Röstning sker öppet. Vid lika röstetal fäller ordförande avgörandet. Beslut om arvoden
till föreningsstyrelsen fattas av ordinarie årsstämma.

§10 Föreningens kansli
Föreningsstyrelsen har rätt att upprätta ett kansli och anställa personal till detta kansli.
Föreningsstyrelsen beslutar efter förhandling med anställd personal om arbetsuppgifter samt
löne-och traktamentsförmåner.

§11 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgar får fattas antingen med två tredjedels majoritet vid ordinarie
årsstämma eller med enkel majoritet vid två på varandra följande stämmor. Förslag till
ändring skickas tillsammans med kallelse till ordinarie årsstämma.

§12 Föreningens upplösning

3 (4)

Förslag om föreningens upplösning kan till ordinarie föreningsstämma framläggas av
föreningens styrelse senast den 31 december året innan stämman hålles eller i motion av en av
de ordinarie medlemmarna. Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra
följande stämmor varav den första ordinarie. Härvid gäller att beslutet vid båda stämmorna
måste fattas med tre fjärdedels majoritet.
Beslutas om upplösning av föreningen skall föreningsstyrelsen ansvara för att föreningens
tillgångar används till ändamål som överensstämmer med föreningens målsättning.
Om föreningen inte ska läggas ned men inga aktiva finns så kan man lägga föreningen i vila.
Tillgångarna förvaltas av Barnlängtan till föreningen startar på nytt.
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