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 STADGAR FÖR FUB STOCKHOLM 

 
 

1§ Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) i 

Stockholm har till ändamål 

 

 att              främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn, ungdomar 

                   och vuxna med utvecklingsstörning samt deras aktiva medverkan

                   i samhälls- och föreningsliv, 

 

 att              verka för att personer med utvecklingsstörning  får sina behov  

                   och rättigheter tillgodosedda, samt 

 

 att              i övrigt verka för att personer med utvecklingsstörning och deras

                   familjer får goda levnadsvillkor. 

 

 Lokalföreningen eftersträvar samarbete med andra organisationer. 

 

 

2§ Lokalföreningen FUB i Stockholm är en ideell, partipolitiskt neutral 

sammanslutning. 

 

 Föreningen är som lokalförening ansluten till riksförbundet FUB via 

länsförbund. I sin verksamhet ska lokalföreningen följa de allmänna  

föreskrifterna i riksförbundets stadgar och dess normalstadgar för länsförbund 

och lokalföreningar, såvida inte beslut fattas i särskild ordning enligt § 7. 

 

 

3§ MEDLEMSAVGIFT 
 

Till lokalföreningen ska varje medlem betala en medlemsavgift. Avgiftens 

storlek för nästkommande år ska beslutas vid ett medlemsmöte senast i oktober 

och meddelas till riksförbundet senast den 15 november. Avgiften överförs från 

riksförbundet till lokalföreningen. 

 

  

4§ ÅRSMÖTE 
 

Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ och ska hållas senast den 

10 mars.  

  

 Kallelse 

 Kallelse till årsmöte sker minst 14 dagar före årsmötet. Kallelse till extra

 årsmöte sker på samma sätt som ordinarie årsmöte. 

  

 Rösträtt 

 Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör lotten. 
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 Revisorer 

 Varje år utser årsmötet två revisorer och två ersättare. 

  

 Extra årsmöte 

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så beslutar eller när minst hälften av 

medlemmarna begär det. 

 

 

5§ STYRELSE 
 

Mellan årsmötena företräds lokalföreningen av en styrelse. Styrelsen ansvarar 

för ledningen av verksamheten och är under tiden mellan årsmötena 

lokalföreningens högsta beslutande organ. 

 

Sammansättning 

 Styrelsen består av en ordförande utsedd för 2 år samt 5-8 styrelsemedlemmar 

  utsedda för 2 år samt 2-6 ersättare utsedda för 1år.   

 

 Styrelsen som har sitt säte i Stockholm väljer inom sig vice ordförande samt 

inom eller utom sig sekreterare och kassör.  

 

Beslut 

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna eller ersättarna är 

närvarande. Styrelsens ledamöter är röstberättigade vid årsmötet utom vid 

beslut om ansvarsfrihet och vid val av revisorer. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker. 

 

 Förvaltning 

Lokalföreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas 

varje kalenderår. Riksförbundet kan på begäran av lokalföreningens styrelse 

eller en majoritet av dess medlemmar genomföra revision av lokalföreningen. 

 

 Firma 

 Lokalföreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser. 

 

 

6§ MOTIONER TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 
 

 Motion till förbundsstämma från lokalförening ska vara inlämnad till 

riksförbundet senast den 31 december året före förbundsstämma. 

 

 Motion till förbundsstämma från enskilda medlemmar och lokal Klippan- 

sektion ska vara inlämnad till lokalföreningens styrelse senast den 30 

november året före förbundsstämma. Lokalföreningens styrelse ska därefter 

med eget yttrande lämna in motionen till riksförbundet senast den 31 december 

året före förbundsstämma.                         
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7§ OMBUD TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 
 

Till förbundsstämma har lokalföreningen rätt att skicka ett ombud, som bör 

vara lokalföreningens ordförande eller ersättare för denne, under förutsättning 

att ombudet är medlem. Lokalföreningen anmäler dessa till riksförbundet 

senast den 17 mars förbundsstämmoåret.  

 

                          

8§ RAPPORTERING 
 

Uppgifterna avseende val av styrelse och revisorer samt styrelsens 

årsredovisning med revisionsberättelse ska skickas till riksförbundet och 

länsförbundet senast den 17 mars.  

  

 

9§ STADGAR 
 

 Ändring av stadgarna i de avsnitt som är streckade får beslutas av årsmötet. För 

 att anta ett sådant ändringsförslag krävs majoritetsbeslut av årsmötet. 

 

 

10§ UTESLUTNING 
 

 Medlem som bryter mot förbundets stadgar eller avviker från fastställd 

målsättning eller policy kan uteslutas ur organisationen. Beslut om uteslutning 

fattas av förbundsstyrelsen efter samråd med lokalföreningens styrelse. 

 

  

11§ UPPLÖSNING 
 

 Beslut om upplösning av lokalförening fordrar 2/3-dels majoritet av avgivna 

röster vid två på varandra följande årsmöten. Mellan årsmötena ska det gå 

minst 12 månader. 

 

Vart och ett av dessa beslut ska senast inom en månad anmälas till 

länsförbundets och riksförbundets styrelse genom att skicka in 

protokollsutdrag. 

  

 Vid föreningens upplösning tillfaller tillgångarna länsförbundet.  

 

 


