Stadgar för LKG-föreningen i västra Sverige
§1 Uppgift
Föreningen har till uppgift:
 Att samla barn och vuxna födda med LGK samt deras föräldrar.
 Att ta tillvara medlemmarnas intresse.
 Att följa och påverka utvecklingen inom vården.
 Att stödja utbildning, forskning och utveckling.
 Att sprida och öka kunskapen om LKG.
Föreningen är partipolitiskt obunden och religiöst neutral.

§2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen beviljas personer födda med LKG och deras föräldrar. Vårdnadshavare har
rösträtt för minderåriga. Självständigt medlemskap kan erhållas vid 15 års ålder.
Övriga intresserade beviljas medlemskap som stödjande medlemmar.
Föreningens geografiska område är Värmlands- Västra Götalands – och norra Hallands län.

§3 Årsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och består av en fast avgift per år och familj bosatt på
samma adress.
Nya medlemmar betalar full årsavgift vid inträde. Styrelsen kan i vissa fall besluta om avgiftsbefrielse.

§4 Årsmöte och extra årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan årsmöten är styrelsen högsta beslutande
instans. Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 30 april. Kallelse skall sändas till samtliga
medlemmar senast två veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende behandlas:
1
2
3
4
5

Mötets öppnade
Justering av röstlängden
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två justerare, tillika rösträknare

6 Styrelsens verksamhetsberättelse
7 Revisorns berättelse
8 Fastställande av balansräkning och disposition av tillgängliga medel
9 Fråga om ansvarsfrihet
10 Förslag från styrelsen samt motioner
11 Förslag på budget och fastställande av årsavgift för kommande räkneskapsår
12 Val av:
a) Ordförande för en tid av 1 år
b) Minst 2 övriga ledamöter för en tid av 2 år
c) Val av suppleant(er)
d) Val av revisorer för en tid av 1 år
e) Valberedning – styrelsen är valberedare
13 Övriga frågor
14 Mötets avslutande
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det nödvändigt eller då det skriftligen begärs av
minst 10 medlemmar. Kallelse skall sändas till samtliga medlemmar senast en vecka före extra
årsmöte. I kallelse skall anledningen till sammankallande anges och endast detta ärende skall
behandlas av extra årsmötet.
Vid årsmötet har varje betalande medlem en röst, dock ej stödjande medlem. Omröstningen sker
öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
Vid val skall sluten omröstning äga rum om någon begär det. Beslut fattats med enkel rösteövervikt.
Vid lika röstetal vid val sker avgörande genom lottning.
Styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken ledamot är ansvarig
och heller inte i val av revisor.

§5 Styrelse
LKG-föreningens verksamhet sköts av en styrelse om ordförande och 4-6 övriga ledamöter.
Styrelseledamöter väljs vid ordinarie årsmöte. Val av olika funktioner utöver ordförande beslutas inom
styrelsen.
Stödjande medlemmar kan inte ingå i, med adjungeras till styrelsen.
Styrelsen sammanträder regelbundet. Styrelsens ledamöter är inte berättigade till något arvode för sitt
arbete i föreningen.
Styrelsen är beslutande då alla är kallade och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleant
inträder som ordinarie vid ordinarie ledamots frånvaro.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande
biträder. Vid val sker avgörandet genom lottning. Omröstningen sker öppet.
Styrelsen har informationsplikt och dess protokoll justeras av ordförande och/eller ledamot enligt
styrelsens beslut.

Styrelsen tillsätter de grupper som krävs för att fullgörande av sitt uppdrag och beslutar om ramar för
insatserna.

§6 Räkenskaper, Revision och Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var för sig eller två andra styrelseledamöter i
förening enligt styrelsen beslut.
Styrelsen utser kassör bland valda ledamöter.
Föreningens räkenskaper skall avslutas per den 31 december varje år. Styrelsen årsredovisning skall
överlämnas till föreningens revisor senast den 28 februari. Styrelsens förvaltning och föreningens
räkenskaper skall årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor. Revisorn skall avge berättelse över
sin granskning senast till årsmötet.

§7 Utträde
Om medlem, trots påminnelse, ej betalt årsavgiften under två varandra följande år anses personerna
ha lämnat föreningen.
§8 Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen är giltig om beslut fattas vid två på
varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Dessutom måste minst två tredjedelar
av de röstande, i det årsmöte som hålls sist, biträda i beslutet.
Om föreningen upplöses skall fördelningen av tillgångarna beslutas av den sista stämman. Kallelse till
den sista stämman får inte ske innan den första hållits.

