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Stadgar för Föreningen Betaniahemmet

Firma
§1

Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen
Betaniahemmet.

Ändamål
§2

Föreningen har till ändamål att främja goda levnadsvillkor för
personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, främst genom att bedriva verksamhet
som ger möjlighet till boende, arbete och sysselsättning.
Föreningens medel och eventuella överskott ska användas i
överensstämmelse med föreningens ändamål.

Beslutande organ
§3

Föreningens organ är:
1. Föreningsstämma (ordinarie årsstämma och extra
föreningsstämmor)
2. Valberedning
3. Styrelse
4. Revisorer

Medlemskap
§4

Medlem är den som erlagt medlemsavgift och ställer sig bakom
föreningens ändamål.
Medlem erlägger årsavgift med belopp som fastställs av
årsstämman.
Ständig medlem i föreningen är den som, till föreningen en gång
för alla, inbetalar ett belopp som fastställs av årsstämman.
Medlem ska anmäla utträde hos styrelsen. Medlem som
underlåtit att erlägga medlemsavgift före 31 januari anses ha
begärt utträde ur föreningen.

§5

Medlem, som skadar föreningen eller dess syfte, kan uteslutas.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Uteslutning
rapporteras till revisorerna och meddelas årsstämman.

Valberedning
§6

Föreningens valberedning utgörs av tre av ordinarie årsstämma
utsedda medlemmar, varav en ska vara sammankallande.
Valberedningen ska till årsstämman avge förslag till:
i.

val av styrelse i föreningen;
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ii.

val av revisorer i föreningen;

iii.

styrelsens och revisorernas (enligt §6 punkterna i och ii) arvode
för kommande verksamhetsår; samt

iv.

val av styrelseledamöter i Betaniastiftelsen i Askim (se §17 		
punkt 15).

Styrelseledamöter får inte utses att delta i föreningens valberedning

Om styrelsen
§7

Föreningens styrelse, som utses av föreningsstämman, ska
bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Styrelseledamöter
väljs med tvååriga mandatperioder av årsstämman. Växelvis
avgång tillämpas.
Styrelsen väljer inom sig ordförande på en mandatperiod om två år.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande på en mandatperiod om två
år. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen
fullgör sina uppgifter enligt paragraf 9.

§8

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§9

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och
handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens
vägnar i alla ärenden, om ej annorlunda har bestämts i dessa
stadgar eller av årsstämman. Styrelsen ska verka för
föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna
målsättning.
Styrelsen ska vidare:
i.

ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter;

ii.

fortlöpande bedöma föreningens och, om föreningen är en
moderförening, koncernens ekonomiska situation; och

iii.

se till att föreningens organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens
ledamöter eller till andra, ska styrelsen handla med omsorg och
fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.
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§ 10

Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur
sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning enligt
paragraf 9 ska samlas in och rapporteras till styrelsen. Några
instruktioner behöver dock inte meddelas om de med hänsyn till
föreningens begränsade storlek och verksamhet skulle sakna
betydelse för rapporteringen till styrelsen.

§ 11

Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner erforderligt
eller när en ledamot av styrelsen begär det. Kallelse med
föredragningslista ska senast sju dagar före sammanträdet
tillställas ledamöter.

§ 12

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna,
inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Beslut
inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden företräder.
Omröstning inom styrelsen sker öppet. Dock kan ledamot vid val eller
beslut om uteslutning begära sluten omröstning.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som justeras av
ordföranden och en ledamot.

Om kansli, räkenskaper och revision
§ 13

Föreningen ska ha sitt kansli i Göteborgs kommun under ledning
av en i föreningen anställd tjänsteman.

§ 14

Föreningens räkenskaper ska avslutas per 31 december varje
år.

§ 15

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen
granskas av två på årsstämman utsedda revisorer, varav minst
en ska vara kvalificerad revisor. För den kvalificerade revisorn
krävs inte medlemskap. För lekmannarevisorn utses en
suppleant.

Om årsstämma och extra stämma
§ 16

Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens
angelägenheter utövas på föreningsstämman. Denna hålls på
dag, som styrelsen bestämmer, en ordinarie stämma benämnd
årsstämma.
För behandling av visst ärende ska extra stämma hållas när styrelsen
finner det erforderligt eller då det skriftligen med angivande av
anledning begärs av minst en femtedel av samtliga medlemmar.
Styrelsen ska även kalla till en extra föreningsstämma om en revisor
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i föreningen skriftligen begär att en sådan stämma sammankallas för
att behandla ett angivet ärende. I ärende, som ska beslutas på sådan
stämma, ska styrelsen lämna utlåtande. Detta utlåtande ska bifogas
kallelsen.
Skriftlig kallelse till stämma ska sändas till samtliga medlemmar, till
årsstämma senast sex veckor och till extra stämma senast en vecka
före stämman. Senast två veckor före årsstämman ska till
medlemmarna utsändas föredragningslista upptagande de ärenden
som ska behandlas på stämman.
I kallelse till extra stämma ska anges det ärende som föranlett
stämmans sammankallande.

§ 17

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma
1.

upprättande av röstlängd;

2.

val av ordförande vid stämman;

3.

val av sekreterare vid stämman;

4.

val av två protokolljusterare tillika rösträknare;

5.

fråga om stämmans behöriga utlysande;

6.

föredragning av styrelsens årsredovisning för senaste
verksamhetsår;

7.

revisorernas berättelse för samma tid;

8.

fråga om resultat- och balansräkningarnas fastställande samt 		
disposition av tillgängliga vinstmedel;

9.

fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter;

10.

beslut om årsavgift till föreningen för kommande
verksamhetsår;

11.

val av styrelseledamöter;

12.

val av revisorer och revisorssuppleant;

13.

val av valberedning;

14.

fastställande av arvoden för kommande verksamhetsår;

15.

val av ledamöter till Betaniastiftelsen i Askim;

16.

behandling av ärenden som styrelsen har hänskjutit till
stämman eller enskild medlem föreslagit till behandling;

17.

övriga frågor.

Beslut får ej tas i ärende, som ej upptagits på föredragningslistan.

§ 18

Av medlemmar väckta frågor, ska för att kunna tas upp till beslut
på årsstämman, skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra
veckor före stämman.
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§ 19

På extra stämma ska endast behandlas de ärenden som
upptagits i kallelsen till stämman.

§ 20

Stämma hålls i Västra Götaland. Förhandlingarna hålls av den
av stämman utsedde ordföranden. Protokollet justeras av
stämmans ordförande och två medlemmar.
Vid stämman har varje närvarande medlem, som erlagt stipulerad
medlemsavgift senast den 31 januari, en röst.
Omröstning sker öppet. Vid val ska sluten omröstning äga rum, om
någon så begär. Beslut fattas med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande för föreningens
styrelse företräder. Dock sker vid val avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen, som också är medlem i föreningen, får inte
delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, val av
revisorer och revisorssuppleant eller fastställande av arvode för
kommande verksamhetsår.

Firmateckning
§ 21

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller
de, som styrelsen därtill utser.

Ändring av stadgarna och upplösning
§ 22

Beslut om ändring av dessa stadgar och beslut om upplösning
av föreningen är ej giltigt, med mindre beslutet fattas på två på
varandra följande stämmor.
Beslut om upplösning fattas av två ordinarie årsstämmor. Beslut om
ändring av stadgarna fattas av två stämmor varav minst en
årsstämma. Kallelse till den sista stämman får ej ske innan den första
stämman hållits.

§ 23

Stämma, som slutligt upplöser föreningen beslutar även om
disposition av dess egendom. Denna får under inga
omständigheter fördelas bland medlemmarna utan ska tillfalla
sådant ändamål, som står föreningens syfte så nära som möjligt.

Ikraftträdande
§ 24

Dessa stadgar träder ikraft, så snart giltigt beslut om ändringen
fattats enligt paragraf 22 i föreningens stadgar.
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Besöksadress
Lekullevägen 6, Askim

Postadress
Box 1124, 436 23 Askim
Telefon

Fax

E-post

031 - 28 91 21

031 - 748 47 14

info@betaniahemmet.se

Webbplats

www.betaniahemmet.se
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