Föreningsstadgar
för

FUNKTIONSRÄTT
ENKÖPING
Antagna på årsmötet den 24 april 2019

§ 1. NAMN OCH ÄNDAMÅL
Mom. 1. Namn
Organisationens namn är Funktionsrätt Enköping. Organisationen är
ett samarbete mellan föreningar som samlar människor med
funktionsnedsättningar som medlemmar. Samarbetsorganet är
partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.
Organisationens styrelse skall ha sitt säte i Enköpings kommun,
Uppsala län
Mom. 2. Syfte
I Funktionsrätt Enköping arbetar medlemsföreningarna tillsammans
och lämnar varandra stöd. Arbetet syftar till att ge människor med
funktionsnedsättningar full delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet på
samhällets alla områden oavsett funktionsförmåga.
Till grund för samarbetet skall dessa stadgar ligga.
Mom. 3. Definitioner
Funktionsrätt Enköping använder begreppen funktionsnedsättning och
funktionshinder som de definieras av Socialstyrelsen.
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga.
Funktionshinder definieras som en begränsning som en
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
Genom medlemskap i Funktionsrätt Enköping ansluter sig
medlemsföreningarna till Socialstyrelsens definitioner.

Mom. 4.

Uppgifter

Funktionsrätt Enköpings uppgifter är:
- Att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma
och övergripande frågor tas tillvara i kommunen och i regionen.
- Att underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom
utrednings-, kontakt-. utbildnings- och informationsverksamhet inom
ramen av sina resurser.
§ 2 MEDLEMSKAP.
Mom. 1. Medlemsvillkor
Medlemskap skall beviljas förening som tillhör förbund, som är
anslutet till Funktionsrätt Sverige eller om föreningen uppfyller de
medlemsvillkor som gäller centralt för förbund, d.v.s.
- att medlemmar med funktionsnedsättning har ett avgörande
inflytande som återspeglas i styrelse och andra beslutande
församlingar.
- att nära anhöriga och närstående i organisationer som arbetar för
barn samt andra där medlem kan behöva stöd för att kunna
tillvarata sina rättigheter i samhället, jämställs i detta avseende,
- att vara representativ för den funktionsnedsättning som föreningen
företräder,
-

att ha en demokratisk uppbyggnad,

- att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för
alla som uppfyller förbundets medlemsvillkor
- att betala den årliga medlemsavgiften till Funktionsrätt Enköping

Mom. 2. Länsförbund som saknar kommunorganisation
Länsförbund som saknar kommunorganisation kan
beviljasmedlemskap om de har medlemmar bosatta i kommunen och
någon av dessa har utsetts till kontaktombud till Funktionsrätt
Enköping.
Mom. 3. Organisation som inte är medlem i länsförbund
En förening som saknar länsförbund, kan bli medlem i Funktionsrätt
Enköping, om den uppfyller medlemsvillkoren enligt §2 mom1.
Mom. 4. Andra krav för inträde
En förening som söker inträde ska redovisa program, stadgar samt
verksamhets - och ekonomisk berättelse för det senaste året.
Mom. 5. Beslut om medlemskap
Årsmötet beslutar om medlemskap
Mom. 6. Redovisning av verksamhet
Medlemsföreningen ska för varje verksamhetsår till Funktionsrätt
Enköpings styrelse överlämna verksamhets- och ekonomiskberättelse.
§ 3 ORGANISATION
Beslutande församlingar är
- årsmöte
- halvårsmöte
- ordförandemöte
- styrelsemöte

§ 4. Årsmötet.
Mom. 1. Årsmötet är samarbetsorganets högsta beslutande organ.
Årsmötet får fatta beslut i för medlemsföreningarnas gemensamma
intressepolitiska frågor.
Årsmötet har dock inte rätt att uttala sig i frågor, som rör endast en
medlemsförening, om föreningen motsätter sig detta.
Mom. 2. Årsmötets sammansättning
Årsmötet består dels av en representant för varje medlemsförening,
dels av styrelsens ordinarie ledamöter eller tjänstgörande ersättare. En
förening kan utse ersättare för sin ordförande.
En medlemsförening som saknar organisation i kommunen
representeras av sitt kontaktombud eller dennes ersättare
Mom. 3.

Yttrande, förslagsrätt och rösträtt

Endast medlemsföreningarnas ombud har rösträtt.
Styrelsens ledamöter och revisorer har dock yttrande i frågor som
gäller samarbetsorganets ekonomi och förvaltning.
Årsmötet kan ge någon person yttranderätt och förslagsrätt i viss fråga
eller för hela sammanträdet.
Mom. 4 Kallelse
Årsmötet sammanträder på styrelsens kallelse senast under april
månad.
Kallelse skall sändas ut senast två (2) månader före årsmötets början.
Handlingar som skall behandlas skall vara ledamöterna tillhanda
senast två veckor före sammanträdet.

Mom. 5. Extra årsmöte
Extra årsmöte kan inkallas för behandling av särskilda frågor om
styrelsen, eller om en tredjedel av föreningarna begär det.
Andra frågor än dem som föranlett extra årsmöte får inte behandlas. I
övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.
Extra årsmöte skall hållas senast två (2) månader efter beslut att
begäran om extra årsmöte kommit styrelsen tillhanda.
Mom. 6. Rätt att väcka förslag och motion
Årsmötet behandlar förslag som styrelsen har väckt och motioner från
medlemsorganisationer. Motion skall vara styrelsen tillhanda för
beredning senast sex (6) veckor före årsmötet.
Mom. 7. Dagordning
Årsmötet skall behandla:
1.Frågan om kallelse skett i behörig ordning.
2.Fastställande av dagordning.
3.Val av årsmötesfunktionärer.
4.Verksamhets – och förvaltningsberättelse med resultat och
balansräkning för verksamhetsåret
5. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret.
6. Beslut om ansvarsfrihet.
7. Beslut om disposition av resultat
8. Konfirmering av årets verksamhetsplan och budget
9. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
10. Fastställande av a) medlemsavgifter,
b) arvoden,
11.Val av minst fyra ordinarie styrelseledamöter på två år.
Ordförande, som väljs på ett år och två ledamöter väljs år ett, kassör
och minst en ledamot väljs år två.
12. Val av högst tre (3) ledamöter på ett år
13. Val av två revisorer och en revisorsersättare på ett år.
14. Val av valberedning.
a) Tre (3) ledamöter varav en sammankallande

Mom.8.

Årsmötets beslutsregler

För alla beslut utom stadgeändring och upplösning, samt vid val gäller
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som omfattas av
årsmötet ordförande därest denne har rösträtt, utom vid val då lottning
avgör. Val skall ske slutet om någon så begär.
§5

HALVÅRSMÖTET

Mom.1. Halvårsmöte
Halvårsmötet är ett ordförandemöte där verksamhetsinriktning och
rambudget för kommande års fastställes och fyllnadsval verkställes.
Mom. 2. Kallelse
Kallelse med handlingar utsändes senast tre veckor för halvårsmötet.
§ 6.

ORDFÖRANDEMÖTET

Mom. 1. Ordförandmötets status
Ordförandemötet är mellan årsmötena samarbetsorganets högsta
beslutande och rådgivande organ i intressepolitiska frågor. Mötets
arbete ska främst inriktas på frågor av intressegemensam karaktär för
medlems-föreningarna samt på övergripande och framtidsinriktade
frågor.
Mom. 2. Sammansättning
Ordförandemötet består av föreningarnas ordföranden och av
styrelsens ordinarie ledamöter eller tjänstgörande ersättare.
Föreningarna kan utse ersättare för sin ordförande.
Medlemsförening, som saknar lokalförening, representeras av sitt
kontaktombud eller dennes ersättare.

Styrelsens ordförande leder ordförandemötet.
Mom. 3. Beslut på ordförandemöte
Ordförandemötet får fatta beslut i för medlemsföreningarnas
gemensamma intressepolitiska frågor och beslut om Funktionsrätt
Enköpings representation. Mötet får dock inte uttala sig i frågor, som
rör endast en medlemsförening om den föreningen motsätter sig detta .
Ordförandemötet behandlar förslag från styrelsen samt
intressepolitiska frågor från medlemsföreningarna.
Mom. 4. Yttrande-, förslag- och rösträtt
Föreningarnas representanter samt styrelsens ordinarie ledamöter eller
tjänstgörande ersättare har yttrande-, förslags- och rösträtt.
Ordförandemötet kan ge annan person enligt särskilt beslut, samma
rätt i viss fråga.
Mom. 5. Sammanträden
Ordförandemötet sammanträder på styrelsens kallelse minst tre (3)
gånger om året.
Kallelse och handlingar som ska behandlas ska vara ledamöterna
tillhanda minst en vecka före sammanträdet.
§ 7.

STYRELSEN

Mom. 1. Styrelsens status
Styrelsen är organisationens verkställande organ samt beredande
organ till årsmötet, halvårsmötet och ordförandemötet.
Styrelsen ansvarar inför årsmötet för organisationens förvaltning,
verksamhet och ekonomi.

Styrelsen ansvarar för verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår.

Styrelsen leder organisationens löpande verksamhet och får, inom de
ramar som årsmötet beslutat, fatta behövliga beslut och företräda
Funktionsrätt Enköping.
Styrelsen kan föreslå och utse arbetsgrupper för sitt arbete.
Mom. 2 Ledamöter
Styrelsen skall bestå av minst fem (5) ledamöter och högst tre (3)
ersättare
Mom. 3 Ersättare
Ersättare kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör vid
ledamots förfall. Ersättare har närvaro, -yttrande och förslagsrätt.
Ersättare inträder i den ordning de valts.
Mom. 4. Konstituering
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare,
studieansvarig, samt sekreterare.
Styrelsen utser firmatecknare samt fastställer attestordning
Mom. 5. Beslutsförhet
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av dess ledamöter, eller
ersättare för dem, är närvarande.
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Mom. 6. Sammanträden

Styrelsen skall genomföra minst sex (6) sammanträden om året.
Ordföranden eller en tredjedel av styrelsens ledamöter kan besluta att
kalla till extra sammanträde.

Mom. 7.
Nya styrelsemedlemmar bör ha en mentor under första tiden.
§ 8.

Kansli.

Organisationen kan för sitt löpande arbete ha ett kansli, som kan
bereda ärenden till styrelsen, ordförandemötet, halvårsmötet och
årsmötet samt verkställa deras beslut.
Anställd kan ej inneha förtroendeuppdrag på egen anställningsnivå.

§ 9.

Räkenskaper.

Organisationens räkenskaper förs per kalenderår och skall tillsammans
med bokslut före den 1 mars varje år tillställas revisorerna för
granskning. Dessa skall avge berättelse över revisionen inom 30
dagar.
§ 10.

Stadgar.

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut på två av varandra
följande ordförandemöten med minst en månads mellanrum varav det
ena mötet skall vara ordinarie årsmöte med minst ¾ majoritet.
Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller i motion från
medlemsorganisation.
Stadgeändring kan också ske vid ordinarie årsmöte under förutsättning
att alla är ense därom.

§ 11.

Uteslutning och utträde.

Medlemsorganisation som bryter mot Funktionsrätt Enköpings
stadgar, skadar dess syften eller mål, inte längre uppfyller kraven i § 2
mom. 1 eller inte betalar medlemsavgiften kan uteslutas. Beslut fattas
av årsmötet.
Medlemsorganisation som vill utträda skall skriftligen anmäla detta
till styrelsen senast tre månader före årsmötet som beviljar utträdet.
Inbetalad medlemsavgift återbetalas ej.

§ 12.

Upplösning av föreningen.

Beslut om Funktionsrätt Enköpings upplösning fattas med 3/4
majoritet vid två på varandra följande årsmöten, med minst en månads
mellanrum, varav ett är ordinarie årsmöte.
Ärendet skall omnämnas i kallelsen till mötet.
Vid upplösning övertar medlemsföreningarna Funktionsrätt
Enköpings tillgångar.

