Stadgar för Cancerdrabbade i Skaraborg
Antagna vid årsmötet 2018-02-15
§ 1 Ändamål och syfte
Förening uppmuntrar till och arbetar med insamlingar till människor, vuxna som barn, när
familjer i något led drabbas av cancersjukdom. Föreningens syfte är att öka livsglädjen och
gemenskapen för familjer som blivit drabbade av cancer.
Möjligheter till stöd genom att möjliggöra för att träffas och anordna träffar.
Vi lägger stor vikt på såväl ekonomiska som sociala behov som uppstår hos de drabbade, när vi
beslutar om utdelning till de sökande som är i behov av föreningens hjälp.
§ 2 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper per kalenderår.
§ 3 Medlemskap
Medlem i föreningen är fysisk eller juridisk person som godtar föreningens stadgar samt betalt
fastställd medlemsavgift. Medlemskap löper per kalenderår.
Medlemskap under det år medlem betalt upphör om medlem skriftligen begär detta eller inte
betalar in medlemsavgift. Medlemsavgift återbetalas ej.
Medlem som uppenbarligen motverkar föreningens syften sådana som framgår av stadgarna
kan uteslutas genom beslut av styrelsen och meddelas om detta skriftligen snarast efter
beslutet. Beslutet kan överklagas på nästkommande årsmöte.
§ 4 Mötesrättigheter och beslutsformer
Varje medlem i föreningen har rätt att närvara vid årsmöte och extra årsmöte samt avlämna
motioner till ordinarie årsmöte. Varje medlem har en röst.
Årsmötet kan ge närvaro- och yttranderätt till annan närvarande person.
Juridiskperson anmäls skriftligt eller annan handling vilken fysiskperson som är dess ombud till
mötet.
Sluten omröstning ska tillämpas vid personval om antalet valbara överstiger antalet som ska
väljas.
Vid omröstning tillämpas enkel majoritet såvida inte dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika
röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgörs av mötet.
§ 5 Medlemsavgift
Medlem skall erlägga avgift till föreningen. Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek.
Medlemsavgiften avser verksamhetsår.

§ 6 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ordinarie möte skall hållas före februari
månads utgång.
Kallelse skall skickas till medlemmarna senast tre veckor före möte samt via mail och hemsida.
Den skall innehålla uppgift om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om det finns
ärenden av särskilt stor betydelse (t.ex. stadgeändring) skall detta framgå i kallelsen.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31/12 och skall tillsammans med propositioner,
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt
valberedningens förslag finnas tillgängliga för föreningens medlemmar 14 dagar före årsmötet
på föreningens kontor.
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2.1. Val av mötesordförande
2.2. Val av Mötessekreterare
2.3 Val av två justerare tillika rösträknare
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Adjungeringar
6. Styrelsens verksamhets och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balans och resultaträkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner
11. Propositioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret och i samband därmed
medlemsavgifterna för kommande kalenderår
13. Val av styrelse:
13.1 Fastställande av antalet ledamöter (5, 7 eller 9) samt antalet ersättare i styrelsen
13.2 Val av ordförande (väljs ojämna år)
13.3 Val av vice ordförande Väljs jämna år)
13.4 Val av sekreterare (väljs ojämna år)
13.5 Val av kassör (väljs jämna år)
13.6 Val av övriga ledamöter (1,3 eller 5, väljs på 1 år)
13.7 Val av ersättare (väljs på 1 år)
14.1 Val av internrevisor
14.2 Val av revisorsersättare
15. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Val av valberedare varav en sammankallande
16. Årsmötets avslutande

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas för att behandla särskilda frågor om styrelsen, någon av revisorerna
eller minst 10 % av samtliga medlemmar så begär. Sådan begäran skall inlämnas skriftligen till
styrelsen med anledning/orsak till detta.
Extra årsmöte skall äga rum inom sex veckor efter det att begäran skett. Kallelsen skall vara
medlemmarna tillhanda senast två veckor före extra årsmöte. Beslut får endast fattas i frågor
som orsakat det extra årsmötet.
§ 8 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter inklusive ordförande, Vice ordförande, sekreterare
och kassör.
Ordinarie styrelseledamöter inklusive ordförande, vice ordförande, sekreterare samt kassör
väljs på två år. Valet ska ske så att halva styrelsen väljs vart annat år, se dagordning årsmöte.
Styrelsens sammansättning skall spegla samhällets mångfald.
Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen. En anställd person inom föreningen,
valberedare eller revisor kan ej vara styrelseledamot.
Styrelsen leder föreningens verksamhet, föreningens ekonomi och för att beslut fattade av
årsmötet verkställs.
Styrelsen kan delegera uppgifter till personer och arbetsgrupper. Styrelsen skall då ta hänsyn till
de kunskaper man eftersöker och dessa behöver ej vara medlemmar i föreningen för dessa
uppdrag.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats i vederbörlig ordning senast sju
dagar före mötet samt att antalet närvarande röstberättigande ledamöter är minst hälften av
det totala antalet ledamöter. Ersättare går in på ordinarie plats för frånvarande ledamot.
Ordförande eller annan av styrelsen utsedd kallar till styrelsemöte. Vid styrelsens
sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordförande, sekreterare samt justerare
som styrelsemötet utser
Beslut taget vid per capsulam skall protokollföras och skall tas upp vid nästkommande
styrelsemöte.
Vid röstning tillämpas enkel majoritet och vid lika röstetal är ordförandens röst
utslagsgivande, utom vid personval då sluten omröstning skall tillämpas.
Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid.
Vid styrelsemöte har samtliga medlemmar närvaro och yttranderätt. Detta gäller inte om
styrelsen beslutar annat, för behandling av särskilt ärende.
Styrelsens arbete definieras närmare i styrelsens arbetsordning samt attest och
delegationsordning.
§9 Räkenskap och revision
Ordinarie årsmöte väljer en internrevisor samt en ersättare som skall granska styrelsens arbete
samt förvaltning.
I skälig tid före ordinarie årsmöte skall styrelsen till revisorerna lämna styrelseprotokoll samt
bokföring. Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

§ 10 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning på max tre personer, varav en väljs som sammankallande.
Valberedningen bereder förslag till alla val på årsmötet, hänsyn av styrelse tas enligt § 6 och §8,
dock ej valberedning vilken föreslås av årsmötet.
Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt 14 dagar före årsmöte.
§ 11 Firma
Firman skall tecknas av två i förening samt i enlighet med den av styrelsen fastställda attest och
delegationsordningen.
§ 12 Stadgeändring
Beslut om ändring i dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte, av två tredjedels majoritet.
Ändring av § 1 krävs majoritet av 2/3 på 2 av varandra efterföljande ordinarie årsmöten.
§ 13 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen eller överlåtelse av föreningens verksamhet kan fattas
endast av årsmötet, varvid två tredjedels majoritet på det totala antalet röster, som kan
avlämnas vid omröstningstillfället, vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten
med minst sex veckors mellanrum.
Fördelning av föreningens eventuella tillgångar skall ske enligt följande:
Hospice Gabriel
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