Stadgar för Frisk & Fri [ortnamn på lokalavdelning]
Antagen på årsmöte 22 april 2018
§1

Lokalavdelningen
Lokalavdelningens namn är Frisk & Fri [ortnamn på lokalavdelning].
Lokalavdelningen är en del av den ideella föreningen Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
(nedan kallad riksföreningen) och verkar inom [ortnamn] län. Lokalavdelningens verksamhet är
partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Lokalavdelningen har sitt säte i [ortnamn].
Lokalavdelningen är skyldig att följa Riksföreningens vid var tid gällande stadgar.
På begäran av riksföreningen är lokalavdelningen skyldig att ställa avdelningens handlingar till
Riksföreningens förfogande samt lämna begärda uppgifter.

§2

Syfte
Lokalavdelningens syfte är att sprida information, arbeta opinionsbildande och genomföra aktiviteter för
att:

§3

1.

Ge stöd till personer med ätstörningar och deras närstående

1.

Arbeta förebyggande för att förebygga ätstörningar och psykisk ohälsa

2.

Verka för bättre vård till personer drabbade av ätstörningar

Medlemskap
Medlemskapen är öppna för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas årligen.
Det finns fyra olika medlemskap: enskilt medlemskap, stödmedlemskap, familjemedlemskap och
organisationsmedlemskap. Medlemskapen tillhör riksföreningen. Medlem med hemvist inom en
lokalavdelnings verksamhetsområde är även medlem i lokalavdelningen. Medlem skall endast betala
medlemsavgift till riksföreningen.
I övrigt vad gäller medlemskap och dess upphörande hänvisas till relevanta paragrafer i riksföreningens
stadgar.

§4

Styrelse
Lokalavdelningens verksamhet handhas av en styrelse bestående av 3-6 ledamöter samt 0-3 suppleanter.
Styrelseledamöterna och eventuella suppleanter väljs på ordinarie årsmöte.

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år och är beslutsmässig då minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har styrelseordföranden utslagsröst. Samtliga styrelsemöten
ska protokollföras.
Lokalavdelningens styrelse ansvarar för lokalavdelningens förvaltning utifrån den i överenskommelse
med rikskansliet bestämda verksamhetsplan och budget.
Intäkter till lokalavdelningen skall gå till lokalavdelningens verksamhet i enlighet med riksföreningens
ändamål.

§5

Årsmöte
Årsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ. Lokalavdelningens årsmöte ska hållas efter
riksföreningens årsmöte men dock senast den 30 maj efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till årsmötet
publiceras på riksföreningens hemsida minst två veckor innan årsmötesdatumet. Motioner till årsmötet
skall vara lokalavdelningens styrelse senast tre veckor innan årsmötet.

Dagordningen:
1.

Mötets öppnande

2.

Val av mötets ordförande och sekreterare

3.

Val av justerare tillika rösträknare

4.

Fastställande av röstlängd

5.

Fråga om mötets behöriga utlysande

6.

Fastställande av dagordning

7.

Genomgång av lokalavdelningens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering

8.

Genomgång av revisionsberättelse

9.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av styrelseledamöter (väljs på ett år)
11. Val av valberedning (väljs på ett år)
12. Val av revisor (väljs på ett år)
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14. Övriga frågor (får föranleda diskussion, men ej beslut)
15.

Meddelande av plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt

16. Mötets avslutande

Beslut fattas via bifallsrop (acklamation), omröstning (votering) eller sluten omröstning. Votering eller
sluten omröstning behöver begäras av röstberättigad medlem. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal avgörs utfallet genom lottning.
Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denna är
ansvarig. Ledamöter i styrelsen får inte heller delta vid val av revisor. Årsmötet är beslutsmässigt med
det antal röstberättigade som är närvarande vid mötet.

§6

Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när lokalavdelningens styrelse eller revisor finner det nödvändigt eller när minst
1/10 av medlemmarna som har sin hemvist i lokalavdelningen kräver detta genom en skriftlig begäran
till riksstyrelsen. Extra årsmöte skall hållas inom två månader från begäran.
Kallelse publiceras på riksföreningens hemsida minst två veckor i förväg med dagordning och
beslutsunderlag. Vid extra årsmöte ska ärenden behandlas under punkt 1-6 och 15 i dagordningen för
årsmöten, samt det eller de ärenden extra årsmötet kallats för att behandla.

§7

Räkenskapsår
Lokalavdelningens räkenskapsår följer kalenderåret.

§8

Upplösning
Beslut om lokalavdelningens upplösning ska godkännas av riksstyrelsen samt av ett av
lokalavdelningens ordinarie årsmöten. På årsmötet krävs kvalificerad majoritet (2/3).
Beslut om lokalavdelningens upplösning som inte stöds av riksstyrelsen skall fattas på
lokalavdelningens två av varandra följande ordinarie årsmöten. Vid beslut krävs kvalificerad majoritet.
Upplöses lokalavdelningen skall dess tillgångar efter det att eventuella skulder betalats, tillfalla
riksföreningen. Tillgångarna ska användas för främjande av riksföreningens verksamhet.

