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STADGAR
Stödföreningen ftir RIA Hela Människan i Falun
(Antagna vid konstituerande möte på Kristinegården, Falun, den 20 mars 2004)

§1
Stödföreningen för RIA Hela Människan i Falun (Stödftreningen) är en ideell förening, parti-
politiskt och religiöst obunden, som har till syfte att genom frnänsielt årligt bidrag framSä
Föreningen RIA Hela Människan i Faluns (Föreningån RIA i Falun) verkämhet för utsatta
människor, såsom missbrukare och bostadslösa.

Sttidforeningen kan även medverka till att stödja Föreningen RIA i Falun med frivilli ga ar-
betsinsatser från Stödföreningens medlemmar.

§2
Medlemskap kan vinnas av fysisk eller juridisk person som ansluter sig till fcireningens ovan
angivna syfte och som är intresserad av att stödja föreningens verksamhet. Medlem som
motarbetar föreningens syfte kan uteslutas genom beslut äv styrelsen.

Medlemskap registreras efter inbetald avgift av frivillig storlek.

Medlemsavgift/bidrag inbetalas till så kallat 90-postgirokonto.

§3
Stc;dfloreningens styrelse består av ordförande, som väljs direkt av årsmötet fram till nästa
årsmöte och minst sex (6) ledamöter samt minst tvä ei ersättare.

Ledamöterna utses för en tid av två år.

Styrelsen konstituerar inom sig övriga uppdrag.

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av leda-
möterna är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet och sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening ordfö-
randen företräder.

§4
Styrelsen tecknar firma och utser firmatecknare inom eller utom styrelsen

§s
Årsmöte hålls varje år före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte ställs till Stödföreningens
medlemmar tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före årsmötet genom annonsering i
Dala Demokraten och Falu Kuriren.

Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning vid årsmötet sker öppet om inte någon begär
sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs frågan av ordföranden uiom vid sluten omröstning
då frågan avgörs genom lottning.

Styrelsen har inte rösträtt då frågan om ansvarsfrihet avgörs.
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§6
Vid årsmöte skall foljande ärenden förekomma

1 Val av mötesfunktionärer och protokollsjusterare
2 Fastställande av röstlängd
3 Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
4 Fastställande av dagordning
5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6 Fastställande av resultat- och balansräkningar
7 Vinstdisposition
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9 Val av ordförande for styrelsen
l0 Fastställande av antal ledamöter och ersättare enligt § 3
1i Val av styrelseledamöter samt ersättare
12 Yal av revisor samt en ersättare
13 Val av tre ledamöter i valberedning varav en sammankallande-/ 14 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
l5 Av medlem väckt fräga; skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars

§7v Extra ftireningsmöte sker på kallelse av styrelsen, när den så finner skäligt eller niir minst
10 (tio) %o av medlemmarna gjort skriftlig framställan härom.

I kallelse till extra föreningsmöte skall anges de ärenden som skall behandlas.

Kallelse till extra föreningsmöte sker på samma sätt som till årsmöte senast 14 dryar i förväg.

§8
Verksamhets- och förvaltningsår är kalenderår

§e
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmötet för en
tid av ett år en revisor samt en ersättare. Revisor skall vara auktoriierad ellei godkänd.

§10
Andring av stadgar är giltigt om beslut åttas med två tredjedels majoritet vid årsmötet alter-
nativt enkel majoritet vid två på varandra följande möten yarav det ena är årsmöte.

§11v' Vid upplösning av Stödföreningen, då det krävs två tredjedels majoritet, skall kvarstående
medel beslutas tillfalla Föreningen RIA i Falun eller annan frivillig organisation som bedriver
liknande verksamhet i Falu Kommun eller i Dalarna.


