STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS
1 §1
Föreningens firma och organisation
1.1

Föreningens firma är Convictus.

1.2

Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet,
drogberoende och sammanhängande ohälsa.

1.3

Convictus är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
2 §2
Uppgift och målsättning

2.1

Föreningens primära uppgift och målsättning är att ge stöd till utsatta grupper med
fokus på hemlöshet, drogberoende och hälsa.
3 §3
Föreningens säte

3.1

Föreningen har sitt säte i Stockholm, i Stockholms kommun, Stockholms län.
4 §4
Medlemskap

4.1

4.2

Föreningen har följande två typer av medlemskap:
•

fullt medlemskap för fysisk person; och

•

stödmedlemskap för juridisk person.

Den som stödjer föreningens målsättning kan ansöka om medlemskap till föreningens
styrelse. Vid efterkommande styrelsemöte behandlas ansökan och den sökande meddelas
beslutet. Om ansökan bifalles betalas medlemsavgiften in till föreningen. Detta förfarande
gäller fullt medlemskap för fysisk person.

4.3

Rösträtt vid föreningens årsmöte tillfaller endast medlem med fullt medlemskap. Rösträtten
är personlig.
5 §5
Föreningens värdegrund

5.1

De mänskliga rättigheterna gäller alla och vi värnar om alla personers lika värde och rätt till
bästa möjliga hälsa. Vi värnar om en vård på lika villkor för hela befolkningen och att de
med störst behov skall ges företräde till vården.

5.2

Medlem som är stödkontakt, förtroendevald, personal eller som på annat sätt representerar
föreningen skall på ett hedersamt sätt och med diskretion respektera enskilda medlemmars

personliga och sociala förhållanden. Den medlem som inte respekterar detta är olämplig att
representera föreningen.
6 §6
Medlemsavgift
6.1

För medlemskap i föreningen krävs erläggande av medlemsavgift.

6.2

Medlemsavgift för föreningens två typer av medlemskap (fullt medlemskap för fysisk person
samt stödmedlemskap för juridisk person) fastställs vid föreningens ordinarie årsmöte.

6.3

Erlagd medlemsavgift berättigar till medlemskap för innevarande kalenderår. Erläggande av
medlemsavgift för ny medlem vilket sker sista kvartalet av innevarande kalenderår berättigar
till medlemskap under hela nästföljande kalenderår.
7

§7
Årsmöte

7.1

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

7.2

Medlemmar som innehar fullt medlemskap och som erlagt medlemsavgift för innevarande
kalenderår har närvaranderätt, motionsrätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt vid årsmötet.
För ny medlem gäller att medlemskap skall vara godkänt och medlemsavgift betald senast
sex veckor innan årsmöte.

8 §8
Ordinarie årsmöte
8.1

Ordinarie årsmöte skall hållas inom fyra månader efter utgången av respektive räkenskapsår.

8.2

Kallelse till ordinarie årsmöte skall skickas via post till samtliga medlemmar (alternativt via
e-post till de medlemmar som anmält sådan) senast tre veckor innan ordinarie årsmöte.

8.3

Kallelse till ordinarie årsmöte skall innehålla:
•

förslag till dagordning för årsmötet;

•

underlag till de ärenden som föreslås behandlas på årsmötet;

•

styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret; samt

•

revisionsberättelse undertecknad av auktoriserad revisor.

Därutöver bör kallelsen innehålla förslag till ny styrelse. Beslut i frågor av större ekonomisk
betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i
kallelsen till årsmötet.
8.4

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
•

val av ordförande för årsmötet;

•

val av sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet;

•

fastställande av röstlängd för årsmötet;

8.5

•

fråga om årsmötets är stadgeenligt utlyst;

•

fastställande av dagordning;

•

framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste
räkenskapsåret;

•

framläggande av revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret;

•

fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret;

•

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;

•

val av ordförande i föreningen för en tid av två år (om sådant val ej hållits vid
närmast föregående årsmöte);

•

val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år (om sådant val ej hållits vid
närmast föregående årsmöte);

•

val av valberedning samt dess sammankallande för en tid av ett år;

•

val av revisorer samt suppleanter för en tid av ett år;

•

fastställande av medlemsavgifter;

•

behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till avgörande av årsmötet;

•

behandling av ärenden som föreningens revisorer hemställt att årsmötet behandlar;
och

•

behandling av i rätt tid inkomna motioner.

Motionsrätt tillkommer medlem med fullt medlemskap. Motion skall vara styrelsen tillhanda
senast sex veckor före det ordinarie årsmöte varpå den skall behandlas.
9 §9
Extra årsmöte

9.1

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller vid
stadgeändring enligt § 12 eller när minst 1/4 av föreningens röstberättigade medlemmar
kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de
ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.

9.2

Kallelse till extra årsmöte skall skickas via post till samtliga medlemmar (alternativt via epost till de medlemmar som anmält sådan) senast tre veckor innan extra årsmöte.

9.3

På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen till mötet behandlas.
10 § 10
Beslut och majoritet

10.1

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

10.2

När inget annat stadgas gäller enkel majoritet.

10.3

Sluten omröstning tillämpas vid personval om så begärs.

10.4

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid personval då lotten
avgör.

10.5

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken
denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
11 § 11
Revision

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd auktoriserad revisor.
12 § 12
Stadgeändring
Beslut om ändring av denna stadga eller beslut om upplösning och likvidation av föreningen enligt §
13 nedan. fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena måste vara ett ordinarie årsmöte,
med bifall av minst tre fjärdedelar av deltagarna i omröstningen.
13 § 13
Upplösning
Beslut om föreningens upplösning och likvidation, se § 12. Behållna medel skall därvid överlämnas
till ändamål som ligger i linje med föreningens målsättning i § 2.
14 § 14
Styrelsen
14.1

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen
ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter
och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste
räkenskapsåret.

14.2

Styrelsen, vars sammanträden leds av föreningens ordförande, skall bestå av lägst fem och
högst sju ledamöter.

14.3

Styrelsen utser sekreterare, kassör och de övriga funktioner föreningen anser sig behöva.

14.4

Arbetsutskottet kan besluta i frågor som rör föreningens löpande verksamhet och
organisation och i brådskande ärenden där styrelsen inte har möjlighet att sammanträda.
Arbetsutskottet verkställer också styrelsens beslut. Arbetsutskottet äger inte rätt att besluta i
icke brådskande ärenden av större ekonomisk eller principiell vikt för föreningen.

14.5

Styrelsen skall sammanträda minst en gång per kvartal. Utöver detta skall styrelsen
sammanträda då ordföranden anser det nödvändigt eller då minst tre styrelseledamöter så
begär.

14.6

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

15 § 15
Firmateckning
Föreningens firma tecknas av de tre styrelseledamöter som styrelsen utser plus verksamhetschef, dock
alltid minst två i förening. Beslut om attesträtt fattas av styrelsen.
16 § 16
Förvaltning
16.1

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

16.2

Styrelsen skall för revisorernas granskning avge redovisning för förvaltningen av
föreningens verksamhet under närmast föregående räkenskapsår genom att överlämna
verksamhetsberättelse samt årsredovisning (innehållande uppgift om årets vinst/förlust samt
balansräkning) till revisorerna.
17 § 17
Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
18 § 18
Uteslutning
18.1

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att
betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.

18.2

Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen på ordinarie styrelsemöte. För beslut om
uteslutning av medlem fordras bifall av minst två tredjedelar av deltagarna i omröstningen

18.3

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som
föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän
medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst sju dagar. I
beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom tre
dagar efter beslutet.

