STADGAR
för Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT – Stockholms län
Stadgar beslutade vid årsmöte 22 mars 2014

Namn Verksamhet

§1
1.1

Länsföreningens namn är
Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT –
Stockholms län.
Länsföreningen är en regionalt verkande
organisation ansluten till Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT.

1.2

Länsföreningens verksamhetsområde är
Stockholms län.
Länsföreningens styrelse har sitt säte i
Stockholm.

1.3

Medlemsskap

Länsföreningen har till uppgift att i enlighet med
förbundets stadgar och riksstämmobeslut och i
samråd med förbundet
-

verka för effektiv rehabilitering av
hjärnskadade

-

stötta skadade och närstående

-

informera om HJÄRNKRAFTs verksamhet

-

biträda förbundet i landsomfattande projekt

§2
2.1

Medlemmar i länsföreningen är de som bor inom
eller har anknytning till länsföreningens
verksamhetsområde och som betalar fastställd
medlemsavgift för innevarande år.

2.2

Årsavgift uttages av förbundet enligt
riksstämmans beslut.

2.3

För att ha ett förtroendeuppdrag inom
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft krävs att

vederbörande är medlem och har betalt fastställd
medllemsavgift för innevarande år.
Organisation

§3
3.1

Organ för länsföreningens verksamhet är
-

3.2

Årsmöte

årsmötet
styrelsen

Samtliga föreningsmedlemmar har rätt att föreslå
kandidater till styrelsen. Nomineringstiden
avslutas fyra veckor före årsmötet.
§4

4.1

Årsmötet är länsföreningens högsta beslutande
organ. Årsmötet skall hållas årligen före mars
månads utgång på tid och plats som styrelsen
beslutar.

4.2

Kallesle till årsmötet utfärdas av styrelsen senast
fjorton dagar före årsmötet.

4.3

Vid årsmötet har varje närvarande medlem en
röst. Fullmaktsröstning får ej förekomma.
Omröstning på årsmöte sker öppet om ingen
närvarande röstberättigad medlem begär sluten
omröstning.

4.4

På årsmötet skall följande ärenden behandlas
a/
b/

c/
d/
e/
f/

g/
h/
i/

Fråga om årsmötets stadgeenliga
utlysande
Val av presidium
-ordförande
-protokollförare
-2 justeringsmän tillika rösträknare
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomiska redovisning för det
kalenderår som årsmötet avser
Revisorernas berättelse samt beslut
om ansvarsfrihet
Behandling av styrelsens
propositioner och inkomna motioner.
Motioner ska vara inlämnade till
styrelsen senast fyra veckor innan
årsmötet.
Verksamhetsförslag och budget för
kommande verksamhetsår
Fastställande av styrelseledamöter
och suppleanter (jmf § 5.2)
Val av
-ordförande för ett år

j/
4.5

Styrelse arbetsutskott

-övriga styrelseledamöter för två år
-växelvis halva antalet
-styrelsesuppleanter på ett år
-två revisorer och en
revisorssuppleant för ett år
-erfoderliga representanter i lokala
kommitéer och samarbetsorgan
-val av valberedning – ordförande
jämte två ledamöter
Övriga anmälda ärenden

Verksamhets- och revisionsberättelse jämte
ekonomisk redovisning och årsmötesprotokoll
insändes senast en månad efter årsmöte till
förbundets kansli.

§5
5.1

Ledningen för länsföreningens verksamhet utgörs
av den på årsmötet valda styrelsen.

5.2

Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra
valda ledamöter samt av minst två suppleanter.

5.3

Styrelsen skall ha minst fyra protokollförda
sammanträden per år.

5.4

Styrelsen är beslutsför, när utöver ordförande,
minst hälften av ledamöterna är närvarande –
tjänstgörande suppleant medräknas.

5.5

Styrelsen skall till årsmötet avge
verksamhetsberättelse med ekonomisk
redovisning granskad av länsföreningens revisor.

5.6

Styrelsen kan delegera sina befogenheter till
arbetsutskott för det löpande arbetet.
Arbetsutskottet skall bestå av minst två
ledamöter, som styrelsen utser inom sig.
Arbetsutskottet skall fatta beslut i löpande
ärenden inom ramen för av årsmötet och
styrelsen fattade beslut och riktlinjer.

Riksstämma

§6
6.1

Länsföreningen äger rätt att utse två ombud samt
ytterligare ett om medlemsantalet överstiger 50,
100, 150, dock max fem ombud. För ombuden
utses ersättare.

6.2

Valbar som ombud är den som erlagt
medlemsavgift för det år då riksstämman äger
rum.

6.3

Antagna motioner samt valda ombud jämte
ersättare till riksstämman anmäles skriftligen till
förbundets kansli senast den 15 april.

Firmateckning

§7
7.1

Länsföreningens styrelse utser de personer, som
skall teckna länsföreningens firma.

7.2

Firmatecknare får inte utan särskilt tillstånd från
styrelsen företa medelsplacering eller uppta eller
bevilja lån för föreningens räkning.

Stadgar och stadgeändringar

§8

8.1

Beslut om stadgeändring ska biträdas av
minst 2/3 av de närvarande röstberättigade.

8.2

Stadgar och stadgeändringar träder i kraft först
efter godkännande av förbundets styrelse.

Länsföreningens upplösning

§9

9.1

Beslut om länsföreningens upplösning kan endast
fattas av årsmöte om två tredjedelar av röstande
medlemmar är ense om beslutet.

9.2

Vid upplösning skall föreningens tillgångar och
handlingar tillfalla förbundet, såvida det inte vid
gåva eller överlåtelse av egendom finns särskilda
villkor.

