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§1
1a

FIRMA
Föreningens namn är RG Aktiv Rehabilitering.

1b

Föreningens säte är Stockholms län.

1c

Föreningens officiella språk är svenska.

1d

Föreningens syfte är:
att under demokratiska former främja aktiv habilitering och rehabilitering
genom fysisk och social träning över hela landet.
att genom information och påverkan agera intressepolitiskt i avsikt att
skapa bättre förutsättningar till god livskvalitet för föreningens målgrupp.
att inom föreningens intresse- och kompetensområde främja internationellt
erfarenhetsutbyte.

1e

Föreningens ändamål är att främja aktiv habilitering och rehabilitering för personer
med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar.

§2
MEDLEMSKAP
Medlem kan den bli som stödjer föreningens syfte. Endast enskilda personer kan bli
medlemmar i föreningen. Medlemskap träder i kraft sedan den sökande inbetalt av årsmötet
fastställd medlemsavgift.
Personer anställda av föreningen kan vara medlemmar. Anställda som är medlemmar har
närvaro- och yttranderätt, men ej förslags- och rösträtt på årsmötet.
Årsmötet kan utesluta medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar.

§3
ÅRSAVGIFT
Årsavgiften fastställs av årsmötet för kommande verksamhetsår.

§ 4a
STYRELSE
Föreningens styrelse består av sex ordinarie ledamöter som väljs av årsmötet för en
mandatperiod av två år. Årsmötet väljer ordförande och vice ordförande. Fördelningen av
övriga poster görs vid konstituerande möte i styrelsen.
Ordförande och två ledamöter väljs vartannat år medan vice ordförande och övriga
ledamöter väljs mellanliggande år. Styrelsen är beslutsför om minst 4 ledamöter är
närvarande.
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av ordförande jämte en ledamot.
Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 4b
KALLELSE TILL STYRELSESAMMANTRÄDE
Styrelsen kallas till sammanträde av ordföranden minst fyra gånger per år.
Styrelsen skall även kalla till möte om minst tre styrelseledamöter begär detta.
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Samtliga medlemmar, utom anställd personal, äger rätt att närvara vid styrelsens
sammanträde och har förslags- och yttranderätt, styrelsen kan dock besluta att speciella
frågor ska behandlas internt i styrelsen utan icke valda styrelsemedlemmars närvaro.

§ 4c
TECKNINGSRÄTT
Föreningen tecknas av ordförande alternativt vice ordförande i förening med annan ledamot.
Styrelsen befullmäktigar kanslipersonal teckningsrätt:
dels

till postgiro och bankräkningar.

dels

till övriga handlingar inom ramen för vederbörandes ansvarsområde.

§ 5
VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och budgetår skall löpa från 1 januari till 31 december.

§ 6
ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte skall hållas före den 30 april varje år. Extra årsmöte skall hållas om en
tredjedel av medlemmarna så begär. Kallelse till årsmöte skall sändas medlemmarna minst
fyra veckor före mötet.
Följande frågor skall behandlas vid årsmötet:
1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för årsmötet.
2. Fråga om kallelse till mötet skett i laga ordning, fastställande av förslag till
dagordning.
3. Styrelsens årsredovisning.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.
6. Val av styrelse enligt § 4a.
7. Val av två ordinarie revisorer för ett år: en auktoriserad revisor, en
föreningsrevisor samt suppleant för föreningsrevisorn.
8. Val av eventuella kommittéer samt valberedning.
9. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
10. Beslut om arvode och fastställande av arvodessumma för förtroendevalda
11. Motioner inlämnade till styrelsen tre veckor före årsmötet.
12. Övriga frågor.

§ 7
REVISOR OCH REVISION
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt utfärda
inventering. Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för revisorerna före den 15
februari året efter räkenskapsåret. Revisorerna skall till årsmötet avge en skriftlig
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revisionsberättelse av vilken skall framgå om revisorerna föreslår årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8
FÖRENINGSSAMMANTRÄDEN
Styrelsen äger då den finner lämpligt att hålla extra föreningssammanträde. Kallelse till extra
föreningssammanträde skall skickas till medlemmarna minst två veckor före sammanträdet.

§ 9
RÖSTNING
Vid föreningssammanträde har varje närvarande medlem en röst. Rösträtt får ej utövas
genom fullmakt. All omröstning sker öppet. Val skall hållas med sluten omröstning då så
begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening
gäller som biträdes av mötesordföranden.

§ 10
STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av årsmötet med minst 3/4 majoritet.

§ 11
UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen kan beslutas med minst 3/4 majoritet, av två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Minst två månader ska förflyta mellan mötena.
Eventuella tillgångar ska disponeras på sätt som överensstämmer med föreningens
ändamål. Medlemmar kan inte göra anspråk på någon del av egendomen. Det sista mötet
beslutar genom majoritetsbeslut hur eventuella tillgångar ska disponeras i enhet med
ändamålet.
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