Stadgar för Föreningen Hälsobro
§ 1. HÄLSOBRO
HÄLSOBRO är en politiskt och religiöst obunden ideell förening bildad av
Reumatikerföreningen Örebro, Psoriasisförbundet lokalavdelning Örebro
och Neuroförbundet Örebro. Föreningen har sitt säte i Örebro.
HÄLSOBRO benämns i dessa stadgar som föreningen.
§ 2. MÅL OCH UPPGIFT
Föreningens mål är att etablera och driva en verksamhet som skapar
förutsättningar för våra medlemmar och andra till en ökad livskvalitet och
hälsa.
Föreningen kan i förekommande fall driva eller samarbeta kring projekt
som gynnar målgruppen.
Verksamheten syftar till
- att utveckla en mångfald av aktiviteter som kan tillämpas av en bred
målgrupp och leda till varaktig ökad livskvalitet för deltagarna
- att nå berörda målgrupper.
- att skapa en dynamisk mötesplats för utveckling och kunskapsspridning
inom egenvård
- att hänvisa till olika behandlande terapeuter för individuella
behandlingar
§ 3. MEDLEMSKAP
Medlem kan vara organisation som stödjer föreningens mål och
uppgifter. Styrelsen beslutar efter ansökan från organisation eller
myndighet om medlemskap. Medlem som önskar lämna föreningen
ansöker om detta hos styrelsen skriftligt.
Medlem som motverkar föreningens mål och uppgifter kan uteslutas.
Årsmötet beslutar om eventuell uteslutning.
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§ 4. Valbarhet
I verksamheten anställd person är ej valbar till styrelsen.
Valbara till styrelsen är medlemmar från Hälsobros verksamhet och
medlemmar från medlemsföreningar som löst medlemskap i Hälsobros
verksamhet.
Styrelsen äger rätt att utse två styrelseledamöter utifrån, som gagnar
verksamheten Hälsobro.
§ 5. ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas före
mars månads utgång.
Kallelse ska utsändas till medlemmar en månad före årsmötet.
Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så beslutar eller om hälften av
medlemmarna skriftligt så begär. Extra årsmöte kan endast behandla
sådan fråga som föranlett inkallandet och framgår av kallelse. Kallelse
skall utsändas till medlemmarna tre veckor före extra årsmöte.
Varje ägarförening ska utse minst två ombud att representera föreningen
på årsmöte.
Medlemmar i Hälsobros verksamhet äga rätten att rösta på Föreningen
Hälsobros årsmöte.
Motion får lämnas av ägarföreningarnas medlemmar samt Hälsobro
verksamhets medlemmar.
Medlem som vill ha ärende behandlat vid årsmöte ska lämna motion eller
ärende skriftligt till föreningens styrelse senast 14 dagar före mötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden tas upp på dagordningen.
1) Fråga om årsmötet kallats i behörig ordning
2) Fastställande av röstlängd
3) Fastställande av dagordning
4) Val av: a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
5) Verksamhetsberättelse
6) Ekonomisk berättelse
7) Revisionsberättelse
8) Fastställande av resultat och balansräkning
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9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Medlemsavgift
11) Arvoden och ersättningar
12) Verksamhetsplan
13) Budget
14) Val a) ordförande 2 år
b) kassör 2 år
c) övriga styrelseledamöter, minst 5 ledamöter, 1 år
d) Revisor, 1 representant från var ägarförening, 1 år
e) Valberedning, minst 3 ledamöter, 1år
15) Motion och övriga av styrelsen eller medlem väckta frågor
16) Avslutning
§ 6. STYRELSE
Styrelsen ansvarar för verksamheten i enlighet med gällande stadgar
och årsmötesbeslut.
Styrelsen ska sammanträda för konstituering efter ordinarie årsmöte.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande.
Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
Styrelsen utser firmatecknare. Firmateckning ska för att vara giltig,
verkställas av två personer i förening varav en alltid ska vara
styrelseledamot. Styrelsen kan efter beslut om attestordning delegera
löpande ekonomiska ärenden till kassör eller annan person.
Firmatecknare har inte rätt att träffa avtal utan föregående beslut och
uppdrag i styrelsen.
Styrelsen skall kalla till årsmöte i enlighet med stadgarna.
Verksamhetsår är normalt kalenderår. Om årliga projektmedel beviljas
för annan period skall verksamhets- och ekonomisk redovisning för
projekt redovisas vid nästföljande årsmöte.
Ordförande, kassör och firmatecknare får inte vara jävig. Revisor får ej
stå i jäv till någon i styrelsen.
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§ 7. TVIST
Uppstår tvist inom styrelsen eller mellan styrelse och personal ska
skiljeman/män utses. Denne/dessa utses bland bildande föreningars
centrala kanslipersonal.
§ 8. STADGEÄNDRING
Stadgeändring kan ske vid två på varandra följande årsmöten, varav ett
kan vara extra årsmöte. Beslut om stadgeändring ska ske enhälligt om
föreningen har tre medlemmar samt med två tredjedels majoritet i övriga
fall.
§ 9. BESLUT OM FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om att upplösa föreningen kan endast fattas av årsmöte på
förslag från styrelsen. Föreningens tillgångar skall därvid antingen
återbetalas till anslagsgivare om härledning av tillgångar är entydig. I
annat fall skall tillgångarna tillfalla ändamål som nära ansluter till
föreningens mål.
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