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Stadgar Nätverket för spinal muskelatrofi
§ 1 Nätverket för spinal muskelatrofi
Föreningens namn är Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA). Föreningen har sitt säte i
Sverige.

§ 2 Form & Ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden patientförening.
Föreningen arbetar för att binda samman människor som lever och arbetar med Spinal
Muskelatrofi (SMA) för kunskapsutbyte, stöd och information.

§ 3 Medlemskapet
Föreningen är öppen för alla som stödjer ändamålsparagrafen. Alla medlemmar har närvarorätt
och yttranderätt på alla föreningens medlemsmöten och årsmöten. Medlemmar har rösträtt på
medlemsmöten och årsmöten. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte
motarbetas, att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar eller vid ej erlagd
medlemsavgift. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad
majoritet.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra (4)
månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast fjorton (14) dagar innan mötet.
Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske
senast tio (10) dagar innan årsmötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall
tillhandahållas föreningens medlemmar senast sju (7) dagar innan årsmötet.
1.
2.
3.
4.
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12.
13.

Mötets öppnande
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Årsmötets behöriga utlysande
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Val av ordförande
Val av kassör
Val av övriga ledamöter
Val av suppleanter

Stadgar
2014-06-11

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Val av revisorer
Val av valberedning
Propositioner
Motioner
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av verksamhetsplan
Övriga frågor
Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 5 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller en tredjedel (1/3) av medlemmarna i föreningen så kräver, skall
extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst fjorton (14) dagar i förväg
tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor
som föranlett mötet behandlas.

§6 Beslutsformer
För föreningens årsmöten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt.
Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej
beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§ 7 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen

§ 8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.
§ 9 Styrelsen
Styrelsen väljs för ett (1) år och är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen består av ordförande, kassör och högst fem (5) ledamöter. Årsmötet utser två (2)
suppleanter, vilka inträder i den ordning de har valts. Styrelsen utser inom sig sekreterare och
vice ordförande. Styrelsen kallas till sammanträde av ordföranden eller minst tre (3) ledamöter
eller av revisorerna. Styrelsen är beslutsmässig då ledamöterna blivit kallade senast sju (7) dagar
före mötet och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. I ordförandens frånvaro och vid lika röstetal lottas omröstningen.
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§ 10 Revisorer och revision
Årsmötet väljer auktoriserad revisor för föreningen. Revisorerna skall granska föreningens
verksamhet, styrelsens och övriga förtroendevaldas ekonomiska förvaltning och räkenskaper samt
inventera föreningens tillhörigheter. Revisorerna skall ha tillgång till föreningens bokföring,
ekonomiska redovisning och alla övriga handlingar i föreningen som revisorerna bedömer
nödvändiga att ta del av för att fullgöra sitt uppdrag. Till revisor eller ersättare får inte väljas den
som är vald till styrelsen.
§ 11 Valberedning
Valberedningen består av tre (3) personer, varav en (1) sammankallande, och väljs för tiden fram
till nästa årsmöte. Valberedningen skall presentera förslag till samtliga förtroendeposter som skall
väljas på årsmöte, utöver valberedningen. Valberedningen bör eftersträva en spridning vad gäller
geografisk hemvist, kön och ålder i sina förslag.
§ 12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet ett årsmöte.
§ 13 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två (2) på varandra
följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två
(2) månader förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

