Stadgar för den Ideella föreningen NÝSIR med hemort i Hyltebruk.
Stadgarna antagna på årsmötet 2008-09-24.

Adress: Storgatan 2, 314 31 Hyltebruk E-post: info@nysir.se Hemsida: www.nysir.se

1§ Mål och Syfte
1:1 Föreningen har som mål och syfte att bedriva förebyggande insatser så att ungdomar och
vuxna inte skall hamna i utanförskap, kriminalitet, missbruk.
1:2 Arbeta aktivt mot rasism och främlingsfientlighet.
1:3 Hjälpa människor med olika problem eller funktionshinder (neuropsykriatiska) genom
hjälp till självhjälp.
1:4 Detta vill vi genom opinionsbildning, information, utbildning och studier/föreläsningar
arbeta aktivt med.
1:5 Föreningen är obunden i religiösa och partipolitiska frågor men har åsikter i politiska
frågor inom våra intresseområden.
1:6 Föreningen verkar utifrån demokratiska värderingar och med respekt för alla människors
lika värde.

2§ Sekretess och jäv
2:1 Föreningen skall i sin verksamhet följa samma regler för sekretess som finns i
sekretesslagen och andra lagar eller i tillämpliga professionella etiska regler då det gäller
skydd av uppgifter som rör enskild medlems personliga förhållanden.
2:2 Alla med anställning inom föreningen skall skriftligen intyga sin tystnadsplikt.
2:3 Vid beslut som rör medlems eller anställds personliga förhållanden gäller samma regler
om jäv som i svensk lag.

3§ Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4§ Beslutande organ
Årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte

5§ Firmatecknare
Firmatecknare är Ordförande, Kassör och en av styrelsen utsedd ledamot. Varav två tecknar i
förening.

6§ Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden from 1/1 - 31/12 innevarande år.

7§ Stadgeändring
7:1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av styrelse eller årsmöte med minst 2/3 av
antalet röster.
7:2Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av så väl medlem som styrelsen.
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8§ Upplösning av föreningen
8:1 För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet givna
röster. Och dessutom samma utfall på ytterligare en omröstning på ett föreningsmöte som
skall hållas inom 30 dagar efter årsmötet.
8:2 Vid nedläggning av föreningen skall föreningens eventuella tillgångar tillfalla Riks KRIS.

9§ Medlemskap
9:1 Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlemsavgiften för dessa är 50kr per år.
9:2 Juridisk person kan bli stödmedlem. Medlemsavgift för dessa är 500Kr per år.
Stödmedlem äger ej rösträtt.
9:3 Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrift.
9:4 Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.
9:5 Medlemsavgift återbetalas inte till medlem/stödmedlem som utesluts eller lämnar
föreningen.

10§ Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalt medlemsavgift för två på
varandra följande verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet
upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

11§ Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
eller uppenbarligen skadat föreningens intresse. Beslut om uteslutning eller varning får inte
fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst fjorton dagar, fått tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet skall inom tre dagar från
dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

12§ Medlems rättigheter och skyldigheter
12:1 Medlem har rätt till information om föreningen och deltaga i föreningens olika
sammankomster.
12:2 Medlem skall betala medlemsavgift senast den siste februari innevarande år samt
eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.
12:3 Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan.
12:4 Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
12:5 Medlemmar får ej uppträda påverkade av alkohol, narkotika eller annan
sinnespåverkande drog vid deltagande i föreningens verksamhet, arrangemang eller uppdrag,
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heller ej vid vistelser i lokaler som tillhör eller används av föreningen, detta gäller ej de
medlemmar som kan uppvisa eller bestyrka att de medicinerar pga sjukdom.

13§ Tidpunkt, Kallelse
Årsmötet hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall skickas ut senast 3 veckor före mötet. Har förslag väkts om
stadgeändringar, nedläggning eller sammanslagning av förening med annan förening eller
annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i
kallelsen.

14§ Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgifter och under mötes året fyller lägst 15 år har rösträtt på
mötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

15§ Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

16§ Ärenden vid årsmötet
Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:
1 Fastställande av röstlängd (vem som har rösträtt)
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5 Fastställande av dagordning.
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens balans och resultaträkning, revisionsberättelse för räkenskapsåret.
7 Frågan om ansvarsfrihet
8 Fastställande av medlemsavgift
9 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår.
10 Val av:
a)
b)
c)
d)
e)

Föreningens ordförande för en tid av 2 år
Halva antalet av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
2 suppleanter varav en på 1 år och en på 2 år (Den på 2 år är förste suppleant)
1 revisorer jämte suppleant på en tid av 1 år
2 i valberedningen var av en sammankallande
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17§ Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
årsmöte när en revisor eller minst 2/3 av röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen
mottagit en sådan begäran om extra årsmöte skall den;
1. Inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
2. Skicka kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall till ställas
medlemmarna senast sju dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen
vidta åtgärder enligt punkt 1 och 2 föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som
föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet
vid sådant möte gäller vad som sägs i 14§ och 15§.

18§ Sammansättning, åliggande.
Valberedningen består av en ordförande och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen
skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om
de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen
meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER
19§ Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före
årsmötet.

20§ Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt sex ledamöter. Styrelsen bör eftersträva att hålla en jämn
fördelning mellan kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare,
kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder
suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång
inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom
styrelsen.

21§ Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter. Styrelsen skall- inom ramen dess stadgar- svara för föreningens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intresse. Det åligger
styrelsen särskilt att
•

tillse att föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
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•
•
•
•
•

verkställa av årsmötet fattade beslut.
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
ansvara för och förvalta föreningens medel,
tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 19§, och
förbereda årsmöte.

22§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter
har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva
antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga
ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får
ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det
närmast därefter följade sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall
justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening
skall antecknas till protokollet.

23§ Överlåtelse av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
sektion eller kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattar
beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta
styrelsen härom.
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