Stadgar för Anhörigförening Borderline (AnBo) beslutade 2020-08-20

STADGAR för Anhörigförening Borderline, AnBo

§ 1.
Föreningens namn och säte:
Anhörigförening Borderline (AnBo) med säte i Stockholms Stad.

§ 2.
Föreningens ändamål är att samla anhöriga och närstående till människor med borderline
(emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS), eller liknande symptom.

§ 3.
Föreningen har till uppgift:
att stödja anhöriga till personer med borderline;
att verka för att god vård erbjuds till personer med borderline;
att påverka berörda myndigheter och politiker;
att öka förståelsen i samhället för människor med borderline;
att stödja och samarbeta med andra organisationer som arbetar för och stödjer våra mål.

§ 4.
Föreningens verksamhets‐ och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5.
Styrelsen väljs vid årsmöte, för perioden fram till och med nästa årsmöte. Styrelsen skall bestå av
minst 3 och högst 5 ordinarie ledamöter, samt högst 2 suppleanter.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleanter 1 år.
För kontinuiteten, väljs vartannat årsmöte hälften av ordinarie ledamöterna för en period av 2 år.
Styrelsen konstituerar sig själv om inte årsmötet beslutar annorlunda.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Vice ordförande kan vara
tillika befattning, utom för ordförande. Vid de tillfällen där ordförande ej är närvarande, utövas
dennes funktion av vice ordförande.
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Styrelsen är beslutsför med minst tre röstberättigade närvarande. Suppleanterna äger yttranderätt,
men rösträtt endast när de ersätter ordinarie ledamöter. Styrelsen har även möjlighet att adjungera
ledamöter. Dessa har yttranderätt, men ej rösträtt.
Styrelsen kallas till sammanträde så snart ordförande eller två av styrelsens ledamöter så påfordrar.
Kallelse med förslag till dagordning skall utgå senast sju dagar innan styrelsesammanträdet.

§ 6.
Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Endast medlemmar har rösträtt. Fullmakt kan ges till
annan medlem, med begränsningen endast en fullmakt per närvarande medlem.
Vid årsmötet skall följande punkter upptas på föredragningslistan:
1 Styrelsens ordförande öppnar mötet, och godkännande av dagordning.
2 Val av ordförande för årsmötet.
3 Val av sekreterare för årsmötet.
4 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.
5 Närvaro och fastställande av röstlängd.
6 Avgörande av mötets vederbörliga utlysande.
7 Styrelsens och revisorernas berättelser.
8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
9 Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret, och åtföljande
förslag till årsavgift för medlemmarna.
10 Val av föreningens förtroendevalda, utifrån valberedningens förslag.
a) Styrelseledamöter (2 år). Om antalet ledamöter förändras, skall
mandatperioderna justeras så att så nära hälften som möjligt väljs
vid varje årsmöte (jfr §5)
b) Suppleanter (1 år).
c) 2 revisorer (1år), eller 1 revisor och 1 revisorsuppleant (1 år).
d) Valberedning (1 år), varav en sammankallande.
11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
12 Övriga frågor.
13 Meddelande om var årsmötesprotokollet hålles tillgängligt.
14 Årsmötets avslutande.

§ 7.
Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion som skall behandlas på årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före
årsmötet.
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Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans
med förvaltningsberättelsen.

§ 8.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften skall betalas
senast sista december. Medlem som ej inbetalt avgift senast den 1 mars anses ha utträtt ur
föreningen.
Vid inträde under verksamhetsåret betalas hel avgift.

§ 9.
Medlemsmöten
Föreningen ska ha minst ett medlemsmöte per år (inklusive årsmötet). Kallelse ska utgå minst 30
dagar före.
Kallelse sker genom e‐post, där så är möjligt.

§ 10.
Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år.

§ 11.
Stadgeändring kan ske genom samstämmiga beslut vid två på varandra följande medlemsmöten,
varav det ena ska vara årsmöte. Vid beslut krävs 2/3 majoritet av de angivna rösterna.

§ 12.
Upplösning av Anhörigförening Borderline kan ske genom samstämmiga beslut vid två på varandra
följande medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. Vid beslut krävs 2/3 majoritet av de
angivna rösterna Det sista av dessa möten bestämmer hur eventuella tillgångar ska fördelas.
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