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SVENSK DYSMELIFÖRENING
Medfödd avsaknad av arm, ben eller del därav

Stadgar för lokalavdelning inom Svensk Dysmeliförening
Stadgarna antagna vid årsmöte 2002-03-09 och
föreningsstämma 2002-08-02.
Senaste ändringar antagna vid årsmöte 2005-08-05 och
extra årsmöte 2006-03-10.

§ 1. Namn
Organisationens namn är Svensk Dysmeliförenings
lokalavdelning i … (här anges lokalavdelningens
regionala område t ex Västra Götaland).
Dysmeli innebär medfödd avsaknad av arm, ben eller del
därav.
Svensk Dysmeliförening benämns fortsättningsvis
”Dysmeliföreningen”. Den lokala avdelningen inom
Dysmeliföreningen benämns ”Lokalavdelningen”.
§ 2. Ändamål och uppgifter
Lokalavdelningen är en regionalt täckande ideell organisation vars ändamål är att, i linje med Dysmeliföreningens
mål och uppgifter, på ett regionalt plan verka för en allt
bättre vård- och livssituation för barn, ungdomar och
vuxna med dysmeli eller dysmeliliknande skador samt för
deras anhöriga genom:
att sprida och öka kunskapen om dysmeli inom
regionens gränser.
att påverka hjälpmedelstillverkare att ständigt utveckla
sina produkter.

§ 3. Medlemmar
Medlem i Lokalavdelningen är den som är medlem i
Dysmeliföreningen och som är bosatt inom lokalavdelningens verksamhetsområde eller som är bosatt inom
en annan lokalavdelnings geografiska område och fått sin
ansökan om överflyttning till annan lokalavdelning
godkänd av styrelsen i den lokalavdelning man önskar
tillhöra.
§ 4. Organisation
Lokalavdelningens angelägenheter handhas av
styrelsen.
§ 5. Räkenskapsår
Lokalavdelningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med Dysmeliföreningens.
§ 6. Årsmöte
Årsmöte hålls med högst 18 månaders mellanrum, å
tid och plats som bestäms av styrelsen. Tid för
årsmöte meddelas medlem senast en månad före
mötet. Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen
och genom dess försorg tillställas varje medlem senast
två veckor före mötet. Till kallelsen fogas ett exemplar
av aktuella års- och revisionsberättelser.
På årsmötet skall förekomma följande ärenden:

att

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

att

samarbeta med andra lokala intressentorganisationer
för personer med funktionshinder och deras rätt i
samhället.

2.
3.
4.
5.
6.

att

verka i enlighet med FN: s barnkonvention och
standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.
bedriva kontaktskapande verksamhet i huvudsak
genom att skapa möjligheter för regionens
medlemmar att träffas, samt kontaktpersonsverksamhet och utbildning. Detta regleras i en årlig verksamhetsplan som utformas av föreningens styrelse.

påverka makthavare så att den som har dysmeli eller
dysmeliliknande skador får de rättigheter som
han/hon har rätt till och behöver.
att skapa, bibehålla och utveckla kontaktnätet med de
institutioner och orga nisationer som arbetar inom
närliggande områden.

att

Lokalavdelningen är partipolitiskt obunden och religiöst
neutral.

Val av justeringsmän.
Årsberättelse.
Revisionsberättelse.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelseledamöter med en mandattid fram
till det andra årsmötet efter det möte ledamöterna
valts.
7. Val av styrelseordförande med en mandattid fram till
nästa årsmöte.
8. Val av valberedning med en mandattid fram till det
andra årsmötet efter det möte ledamöterna valts..
9. Övriga frågor.
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§ 7. Rösträtt
Vid årsmöten har varje medlem som fyllt 16 år rösträtt
under förutsättning att medlemsavgiften för
kalenderåret betalats senast en månad före mötet. För
möten som hålls före april månad anses detta villkor
även uppfyllt om medlemsavgiften för föregående år
är betald.

§ 11. Förvaltning
Inkomna medel tillfaller Dysmeliföreningen, vars
styrelse tilldelar medel till Lokalavdelningen.

Stödjande medlem har ej rösträtt.

Dysmeliföreningens kassör sköter den ekonomiska
administrationen även för lokalavdelningarna.

§ 8. Styrelsen
Styrelsen består av ordförande samt minst två men ej
mer än sju ledamöter. Majoriteten av styrelsen skall
utgöras av personer med dysmeli eller nära anhörig till
sådan. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare samt kassör.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande och att bland dessa ingår
ordförande eller vice ordförande.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen skall alltid verka för att söka organisationsformer som ger största möjliga långsiktiga medlemsnytta.
Styrelsen äger rätt att tillsätta kommittéer för speciella
ändamål vari även personer som ej har anknytning till
föreningen kan ingå.
§ 9. Teckningsrätt
Samtliga styrelseledamöter äger rätt att var för sig tillkvittera sig rekommenderade brev, postförskottsförsändelser samt att sända föreningsbrev.
Kassören äger rätt att för Lokalavdelningen utkvittera
inkommande likvider, beordra utbetalningar, samt
hantera handkassa.
§ 10. Kostnadsersättning
Styrelseledamot eller suppleant må erhålla resekostnads ersättning i enlighet med av Dysmeliföreningens
styrelse fastlagd policy dock maximalt i enlighet med
RSV:s anvisningar. Beslut härom liksom vad gäller
övriga ersättningar tas av Lokala vdelningens styrelse i
varje enskilt fall.

Bestämmelserna i föregående stycke skola icke äga
tillämpning i fråga om medel, som Lokalavdelningen
mottagit genom gåva eller testamente, i den mån avvikande föreskrifter meddelats av givare eller testator.

§ 12. Revisorer
Lokalavdelningens räkenskaper revideras av Dysmeliföreningens valda revisorer
Revisionsberättelsen, med uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller avstyrks, skall avges senast den 1
april för det sistförflutna räkenskapsåret.
§ 13. Stadgeändring och upplösning
Ändring av stadgar för Lokalavdelning görs av Dysmeliföreningen i enlighet med Dysmeliföreningens
stadgar.
Beslut om upplösning av Lokalavdelningen fattas av
Dysmeliföreningen. Vid upplösning av Lokalavdelningen tillfaller Lokalavdelningens tillgångar Dysmeliföreningen.

