Stadgar för
Landskrona Svalöv
Demensförening
§1 Föreningens namn:

Föreningen är en lokalförening under Demensförbundet
föreningens namn är Landskrona Svalöv Demensförening.

och

§2 Föreningens ändamål:

Föreningen skall verka för att förbättra förhållandena för personer med
demenssjukdom och stödja deras anhöriga.

§3 Föreningens säte:

Föreningens säte är i Landskrona Kommun.

§4 Medlemskap:

Människor med en demenssjukdom och deras anhöriga samt andra
enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan erhålla
medlemskap efter anmälan till föreningens styrelse.

§5 Medlemsavgifter:

Medlem har att till föreningen erlägga en av årsmötet fastställd årsavgift
dock lägst den årsavgift som bestäms av Demensförbundet. Av denna
avgift erlägger föreningen till Demensförbundet årligen den avgift
som förbundskongressen fastställt.

§6 Föreningens verksamhet:

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Föreningen samlar
medlemmarna till minst ett möte varje år. Före mars månads
utgång hålls det medlemsmöte som utgör föreningens årsmöte.
Vid detta möte skall gälla den dagordning som finns i dessa
stadgar. Extra medlemsmöte hålls när styrelsen finner att sådant
möte skall kallas eller om minst en femtedel av medlemmarna så
kräver.
Föreningen
skall
verka
för
att
öka
kunskapen
om
demenssjukdomar och demenssjukas behov. Föreningen skall
ägna sig åt rådgivning samt aktivt verka för tillräckliga resurser
för verksamheten. Vidare skall föreningen verka för utredning,
behandling och omvårdnad samt för stöd till anhöriga. Det sker
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genom ordnande av föreläsningar, information till massmedia,
kontakt med tjänstemän och politiker samt med personal inom
både sjukvården och socialtjänsten. Föreningens geografiska
verksamhetsområde är begränsat till det område som fastställts
vid bildandet och skall gälla så länge ej annan förening tillkommit
inom området.

§7 Styrelse:

Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse. Styrelsen
väljs av årsmötet. Minst hälften av styrelsens ledamöter skall vara
anhöriga eller andra närstående.
Ordförande väljs av årsmötet på ett år och övriga ledamöter på 2
år. Suppleanter väljs på ett år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna
deltar
i
sammanträdet.
Styrelsen
skall
upprätta
verksamhetsberättelse som skall redovisas på föreningens
årsmöte.
Denna
redovisning
skall
även
sändas
till
Demensförbundets kansli. Om styrelse av olika skäl ej kan utses,
skall medlemsmöte övergångsvis utse en kontaktperson som
anmäles till Demensförbundet.

§8 Revisorer:

Till att granska föreningens räkenskaper väljer årsmötet en
revisor samt en suppleant för revisor. Revisor och suppleant väljs
på ett år.

§9 Årsmöte:

Vid årsmötet som skall hållas före mars månads utgång skall
minst följande punkter upptas på föredragningslistan:
1.

Fråga om årsmötet är behörigen kallat. Skriftlig kallelse
skall utgå till medlemmarna minst en månad före
årsmötets hållande. För årsmötet erforderliga handlingar
skall senast fjorton dagar före årsmötets hållande finnas
tillgängliga för medlemmarna hos styrelsen.

2.

Val av ordförande, protokollförare och justeringsmän för
mötet.

3.

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.

4.

Revisorernas berättelse.

5.

Fråga
om
ansvarsfrihet
verksamhetsåret.

6.

Beslut om antal styrelseledamöter (minst 3 inklusive
ordföranden) och ev. suppleanter.

7.

Val av funktionärer inom föreningen:
a. Ordförande.
b. Styrelseledamöter och suppleanter för dessa, (hälften
av styrelsen utses vartannat år).
c. Revisor och revisorssuppleant.
d. Valberedning för ett år.

för

styrelsen

under
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8.

Verksamhetsplan.

9.

Fastställande
budgetår.

av

medlemsavgift

för

nästkommande

10. Fastställande av föreningens budget.
11. Av styrelsen väckta frågor, som angivits i kallelsen till
årsmötet.
12. Eventuella motioner som inlämnats till styrelsen senast
fyra veckor före årsmötet.
13. Frågor väckta vid årsmötet, vilka kan överlämnas till
styrelsen för eventuell åtgärd.
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.
Rösträtten kan inte utövas genom ombud.
Vid årsmötet fattas beslut med acklamation, såvida votering ej
begärts. Vid lika röstetal skall den mening gälla som biträdes av
ordföranden för årsmötet. Val sker öppet såvida sluten
omröstning ej begärs. Vid lika röstetal vid personval skall omval
ske mellan dem som fått samma röstetal. Medlemsregister skall
finnas tillgängligt vid årsmötet, om röstlängd blir aktuell.

§ 10 Uteslutning:

Medlem utesluts ur föreningen om man inte betalar sin avgift eller på
annat sätt motarbetar föreningens verksamhet.

§11 Föreningens upplösning:

Genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten kan
föreningen upplösas. Före det andra mötet skall medlemmarna
skriftligt underrättas om att förslag lagts om upplösning.
Dessutom skall Demensförbundet underrättas om detta förslag innan
det går i verkställighet. Vid ett av medlemsmötena skall likvidator
utses, som har att överlämna befintliga tillgångar till
Demensförbundet för att användas för dess arbete inom
verksamhetsområdet.

§ 12 Tillämpningsbestämmelser:

Förening kan utöver förenämnda regler göra tillägg till stadgarna.
Det ska beslutas av årsmötet. Förslag till sådana tillägg skall vara
utsänt
till
medlemmarna
före
årsmötet.
Ändringar
av
normalstadgarna skall beslutas av förbundskongressen.

Stadgarna är antagna 2008-11-03.
Landskrona Svalöv Demensförening
Landskrona Kommun
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