Stadgar

Förening
alfa-1-antitrypsinbrist
13 november 2004

§1

Föreningens namn

Föreningens namn är
”Alfa 1 Sverige – Förening alfa-1- antitrypsinbrist”
(AAT-brist).

§2

Föreningens ändamål / uppgift

Föreningens ändamål är att samla patienter med alfa-1antitrypsinbrist, deras anhöriga samt övriga personer, som vill
ge sitt stöd åt föreningens verksamhet.
Föreningen skall tillvarata de anslutna gruppernas intressen
och särskilt verka för
att – genom sammankomster och personliga kontakter ge
råd och stöd till patienter och deras anhöriga
att – samla och sprida kunskap om alfa-1-antitrypsinbrist
att – verka för kvalificerad vård och behandling
att – stödja medicinsk forskning
att – etablera samarbete med medicinsk sakkunskap,
myndigheter, organisationer och enskilda inom
samhälls- och näringsliv
att – främja internationellt samarbete

§3

Föreningens organisation

”Alfa 1 Sverige – Förening alfa-1- antitrypsinbrist”
är riksförening och har sitt säte i Malmö.
Föreningen är ideell och egen juridisk person.
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst neutral.
Medlemmarna kan om de så önskar bilda region-/
lokalföreningar
eller
nätverk
med
kontaktperson.
Riksföreningens stadgar gäller även för dessa.

§4

Medlemskap

Rätt till medlemskap har patienter, deras anhöriga och andra
intresserade. Medlemskap erhålles genom att fastställd
årsavgift inbetalas.
Medlem, som ej erlagt årsavgiften under ett kalenderår, anses
ha utträtt ur föreningen vid följande årsskifte.
Medlem, som efter verkställd utredning anses ha brutit mot
stadgarna, kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan
överklaga beslutet på årsmötet.
Årsavgiften beslutas av årsmötet.

§5

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och
sammanträder senast den 31 mars på plats som styrelsen
beslutat.
Extra årsmöte skall inkallas efter skriftlig framställan, från
minst en tredjedel av föreningens medlemmar, till föreningens
styrelse.
Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar och endast behandla
de frågor som föranlett årsmötet.
Föreningens styrelse äger rätt att besluta om extra årsmöte.
Kallelse till årsmötet och extra möte skall tillställas
medlemmarna senast en månad i förväg. Kallelse ska vara
skriftlig.
Årsmöteshandlingar skall sändas ut senast två veckor före
årsmötet till den som efterfrågat handlingarna. Handlingarna
skall finnas tillgängliga i möteslokalen.
Mötet är beslutsmässigt med de antal medlemmar, som är
närvarande på mötet. Varje medlem har en röst.
Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen
omröstning. Vid lika röstetal ska ordförande fälla utslag.
Personval skall ske med slutna sedlar om någon begär det,
vid lika röstetal skall omval ske.
Dagordning, vid ordinarie årsmöte skall följande ärende
behandlas.

1.
2.

Öppnande av mötet
Upprop och fastställande av röstlängd

3.
4.
5.
6.
7.

Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Verksamhetsplan och preliminär budget
11. Val av
a) föreningens ordförande
a) ledamöter
b) suppleanter
c) valberedning, tre personer varav en sammankallande
d) två revisorer plus en ersättare
12. Fastställande av medlemsavgift
13. a) Motioner och styrelsens förslag till dessa.
b) Styrelsens övriga förslag
Patientmedlemmar har företräde till ordförandeposten och två
ledamotsposter. Som patientmedlemmar räknas patienter eller
deras anhöriga.
Ordförande väljs för en mandatperiod på ett år. Övriga
styrelseledamöter väljs på två år. Halva antalet väljs det
ena året och de andra följande år för att undvika nyval av
hela styrelsen på en gång. Suppleanter väljs för ett år i
taget.

§6

Styrelsen

Styrelsen samordnar föreningens verksamhet. Den skall verka
i enlighet med föreningens stadgar och antagen
programförklaring eller på årsmöte uppdragna riktlinjer.
Styrelsen består av ordförande, minst fyra (jämt antal)
ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen får själv konstituera sig.
Styrelsen samlas på skriftlig kallelse av ordföranden eller när
minst tre av ledamöterna så begär.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av ledamöterna är
närvarande, ordförande har utslagsröst.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall
antecknas i protokollet.
Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse till årsmötet.
Styrelsen skall inom sig förordna två eller tre personer, varav
två i förening, att teckna föreningens firma samt utfärda
attestregler.
Inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.

Till styrelsen adjungeras fristående konsulter.
Region-/lokalföreningars ordförande, som ej är ordinarie
ledamot eller suppleant i styrelse, skall ha ett adjungerat
medlemskap i Riksföreningens styrelse.

§7

Ekonomi och revision

Föreningens kassa handhas av kassören.
Styrelsens verksamhet, förvaltningen och räkenskaper skall
granskas av revisorerna, vilka ska ha fullständig tillgång till
föreningens räkenskaper och övriga handlingar. Handlingarna
föreläggs revisorerna före den 15 februari.
Revisionsberättelse ska avges till årsmötet.
Kalenderår utgör räkenskapsår.
Redovisningshandlingar
för
lokalavdelningarnas
årsverksamhet översänds snarast efter årsmöte till
riksföreningen för kännedom och vidareredovisning.

§8

Motioner och förslag

Varje medlem, som erlagt årsavgift, har rätt att framföra
förslag till styrelsen eller årsmöte/extra årsmöte.
Motioner, som skall behandlas på möte, skall skriftligen
tillställas ordföranden fyra veckor före mötet. Framställda
förslag bör om möjligt utsändas till medlemmarna före mötet.
Styrelsen avger yttrande över motioner.

§9

Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas av två på varandra
följande årsmöten, varav ett ordinarie, med minst 2/3 majoritet
av angivna röster.

§ 10

Upplösning av föreningen

För upplösning av riksföreningen fordras beslut av ett enhälligt
årsmöte eller av två på varandra följande årsmöten med minst
2/3 majoritet. Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter
betalning av föreningens skulder användas på så sätt som
årsmötet bestämmer.

Ändring av stadgarna:
§ 5 Kallelse till årsmöte från två till en månad. 20050319 /
20060211

