STADGAR FÖR DJURHEMSFÖRBUNDET
§1. Djurhemsförbundet är en ideell intresse- och stödorganisation för seriöst arbetande djurhem med uppgift att ta hand om övergivna smådjur. Djurhemsförbundet verkar för att djurhemmen har en god standard och att djurens ställning i samhället stärks.
§ 2. Djurhemsförbundet utgörs av till denna anslutna djurhem och andra intressenter inom
föreningens verksamhetsområde.
§ 3. Djurhemsförbundet leds av ett representantskap som består av stödjande organisationer.
Varje organisation äger rätt att i representantskapet representeras av en delegat. Anslutna
djurhem äger rätt att representeras i representantskapet av 3 delegater, vilka utses vid de årliga
utbildningsdagarna tillika med en valberedning om 3 personer varav en är sammankallande.
Ordförande, sekreterare och kassör i Djurhemsförbundet utses av Djurhemsförbundets styrelse.
Representantskapet sammanträder minst en gång årligen. Ordinarie sammanträde skall hållas i
mars månad om inte annat beslutas. Kallelse till representantskapsmöte skall vara delegaterna
tillhanda 2 veckor före mötet. Fråga om ansvarsfrihet skall behandlas av representantskapet.
§ 4. Djurhemsförbundets representantskap utser en styrelse som består av högst 9 personer
inkl. 2 suppleanter och ordföranden samt revisor och revisorssuppleant på 1 år. Mandattid för
styrelseledamot är 2 år. Mandatperioden inom styrelsen fördelas så att ½ av styrelseplatserna
kan nyväljas årligen. Kommersiella sponsorer äger ej rätt till styrelseplats.
§ 5. Beslut rörande verksamheten under löpande år fattas av styrelsen. Styrelsen kan utse arbetsgrupper med särskilda arbetsuppgifter inom förbundets verksamhetsområde.
§ 6. Räkenskaperna revideras av revisorer. Beslut att teckna Djurhemsförbundets firma fattas
av styrelsen vid konstituerande sammanträde för ett år i sänder.
§ 7. Till Djurhemsförbundet kan anslutas djurhem som förbinder sig att följa Djurhemsförbundets riktlinjer. Djurhemsförbundets styrelse beslutar om anslutning respektive uteslutning.
En anslutningsavgift av 500 kronor inbetalas till Djurhemsförbundet.
Djurhem äger ej rätt att föra ekonomisk talan mot Djurhemsförbundet.
§ 8. Förslag till stadgeändringar skall vara utsända med kallelse och beslutas av representantskapet med 2/3 majoritet.
§ 9. Beslut rörande förbundets upphörande fattas av representantskapet efter det att frågan
offentliggjorts på kallelse. Beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet.
Djurhemsförbundets styrelse beslutar om hur de befintliga tillgångarna, i samband med förbundets upplösning, skall fördelas ut till de anslutna djurhemmen.
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