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Stadgar

§ 1.

Namn, Syfte, Uppgifter

Mom. 1.
Namn

Samarbetsorganet är en religiöst och partipolitiskt obunden
ideell förening vars medlemmar är
funktionshindersföreningar eller närliggande föreningar som
även arbetar med funktionshindersfrågor.
Dess namn är Funktionsrätt Eskilstuna
Föreningen är en egen juridisk person.
Samarbetsorganet motverkar all diskriminering utifrån kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.

Mom. 2.
Syfte

Genom Funktionsrätt Eskilstuna arbetar
medlemsorganisationerna tillsammans och lämnar varandra
stöd.
Arbetet syftar till att ge personer med funktionsnedsättning
full delaktighet och jämlikhet på alla samhällets områden.
Till grund för samarbetet skall ligga dessa stadgar.

Mom. 3.
Uppgifter

Funktionsrätt Eskilstunas uppgifter är att verka för att
medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och
övergripande frågor tas tillvara i kommunen,
att underlätta och stödja medlemsföreningarnas
arbete genom, kontakt-, utbildnings- och
informationsverksamhet.

Mom. 4.
Samverkansorgan

Funktionsrätt Eskilstuna ska verka för bildandet av och ge
stöd åt lämpliga samverkansformer i olika kommundelar eller
olika verksamhetsformer.
Medlem kan även närliggande förening bli som arbetar med
funktionshindersfrågor.

§ 2.

Medlemskap

Mom. 1.
Medlemskap skall beviljas kommuntäckande förening som
Medlemskaps- tillhör förbund som är anslutet till Funktionsrätt Sveriges
villkor
Samarbetsorgan på riksnivå om föreningen uppfyller de
medlemsvillkor, som gäller centralt för förbundet, det vill
säga:

Mom. 2.
Medlemsavgifter

1.

Att medlemmar med funktionsnedsättning har ett
avgörande inflytande som återspeglas i styrelse och
andra beslutande församlingar.

2.

Nära anhörig i föreningar som arbetar för barn samt
andra, som medlemmarna kan behöva som stöd för att
kunna tillvarata sina rättigheter i samhället, jämställs i
detta avseende.

3.

Att vara representativ för den
funktionsnedsättningsgrupp den företräder.

4.

Att ha en demokratisk uppbyggnad.

5.

Att bygga på enskilda personers medlemskap
med fritt tillträde för alla som uppfyller organisationens
medlemsvillkor.

6.

Förbund som saknar kommunorganisation kan beviljas
medlemskap om de har medlemmar boende i
kommunen och någon av dessa har utsetts till
kontaktombud för Funktionsrätt Eskilstuna.

7.

Kommuntäckande funktionshindersförening, som saknar
riksförbund eller vars förbund inte är medlem av ett
Riks-samarbetsorgan kan bli medlem av Funktionsrätt
Eskilstuna, om den fyller medlemsvillkoren
enligt punkt 1 - 5.

8.

Organisation som söker inträde ska redovisa program,
stadgar samt verksamhets- och ekonomisk berättelse
för det senaste verksamhetsåret.

9.

Årsmötet fattar beslut om medlemskap efter förslag från
styrelsen.
Medlemsförening erlägger medlemsavgift till
Funktionsrätt Eskilstuna enligt årsmötets beslut.

§ 3.

Organisation
Funktionsrätt Eskilstunas beslutande organ är årsmötet,
ordförandemötet och styrelsen.
Styrelsen upprättar vid behov ett kansli.

§ 4.

Årsmöte

Mom. 1.
Sammansättning.

Årsmötet är Funktionsrätt Eskilstunas högsta beslutande
organ.
Årsmötet består av medlemsföreningarnas ordförande eller
ersättare för denne samt styrelsens ordinarie ledamöter eller
tjänstgörande ersättare.
Samt ordinarie revisor eller ersättare för denne.
Medlemsförening som saknar medlemsorganisation
i Eskilstuna representeras av sitt kontaktombud eller
ersättare för denne.

Mom. 2.
Yttrande-,
förslags- och
rösträtt.

Medlemsföreningarnas ombud har
yttrande-. förslags- och rösträtt.
Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt.
Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt
i ekonomiska och förvaltningsfrågor.
Dessutom kan sittande ordförande medge att viss person får
yttranderätt i en fråga eller för hela årsmötet.
Fullmaktsröstning är ej tillåten.

Mom. 3.
Kallelse.

Årsmötet hålles senast under maj månad och kallas av
styrelsen senast en månad före årsmötets början.
Handlingar som skall behandlas på årsmötet skall vara
föreningarna tillhanda minst två veckor före
sammanträdesdagen.

Mom. 4.
Dagordning

Årsmötet skall behandla följande ärenden.
Val sker efter att budget, verksamhetsplan och
motioner är färdigbehandlade.
1.
2.

Årsmötets Öppnande
Godkännande av kallelse

3.
4.

5.

Ombudsupprop och Röstlängd
Val av årsmötesfunktionärer:
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Två protokolljusterare
d) Två rösträknare
Fastställande dagordning

6.

Behandling av styrelsens årsredovisning

7.
8.

Behandling av revisorernas berättelse
Godkännande av årsredovisning

9.

Beslut om ansvarsfrihet

10. Behandling av motioner och styrelsens förslag
11. Fastställande av medlemsavgift för nästa år
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av budget
14. Beslut om antal ledamöter.
Styrelsen består av lägst 5 och högst 9 ledamöten
inklusive ordförande. Bestäms vid varje årsmöte.
Styrelsen väljs för en mandatperiod på 2 år med växelvis
avgång så att halva antalet ledamöter väljs det ena året
och den andra halvan väljs det andra året.
15. Val av ordförande
16. Val av ledamöter
17. Beslut om antal ersättare/suppleanter
Lägst 3 och högst 5 stycken, bestäms vid varje årsmöte
18. Val av ersättare/suppleanter
19. Val av två revisorer och en revisorsersättare för ett år
20. Presentation/val av valberedning
21. Eventuella övriga val
22. Eventuella meddelanden
23. Årsmötets avslutande

Mom. 5.
Extra årsmöte kallas av ordförande om styrelsen så beslutar,
Extra årsmöte en tredjedel av medlemsföreningarna eller revisorerna så
begär. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor för vilka
det är kallat. Extra årsmöte skall hållas senast två månader
efter beslut härom. I övrigt gäller samma regler som för
ordinarie årsmöte.
Mom. 6.
Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag samt
Motioner m.m. motioner från medlemsföreningarna.
Motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast två
månader före årsmötet.
Mom. 7.
Vid lika röstetal både vid öppen och sluten omröstning,
Beslutsregler. avgörs ärenden genom lottning.

§ 5.

Ordförandemötet.

Mom. 1.
Status.

Ordförandemötet är Funktionsrätt Eskilstunas högsta
beslutande organ mellan årsmötena. Ordförandemötets
arbete skall främst inriktas på funktionshinderspolitiska frågor
samt på övergripande och framtidsinriktade frågor.

Mom. 2.
Ordförandemötet består av medlemsföreningarnas
Sammansättni ordförande eller ersättare för denne, styrelsens ordinarie
ng.
ledamöter eller tjänstgörande ersättare samt kontaktombuden
för organisation utan lokal förening.
Mom. 3.
Ordförandemötet äger fatta beslut i för medlemsföreningarna
Beslutsförhet. gemensamma funktionshinderspolitiska frågor.
Ordförandemötet behandlar förslag från styrelsen och
motioner från medlemsföreningarna. Motion skall behandlas
skyndsamt av ordförandemötet dock senast fyra månader
efter att motion är väckt.
Mom. 4.
Yttrande-,
förslags- och
rösträtt.

Medlemsföreningarnas ombud samt styrelsens ledamöter har
yttrande- förslags- och rösträtt. Dessutom kan ordföranden
medge att viss person får yttranderätt i en fråga eller för hela
sammanträdet.

Mom. 5.
Sammanträden.

Ordförandemötet sammanträder på styrelsens kallelse minst
tre gånger årligen. Kallelse och handlingar som skall
behandlas skall vara medlemsföreningarna till handa senast
en vecka före sammanträdet.

§ 6.

Styrelsen.

Mom. 1.
Styrelsens
status.

Styrelsen är Funktionsrätt Eskilstunas verkställande organ
samt beredande organ till årsmöte och ordförandemöte.
Styrelsen leder Funktionsrätt Eskilstunas löpande
verksamhet och får, inom de ramar som årsmötet beslutat,
fatta nödvändiga beslut samt företräder Funktionsrätt
Eskilstuna. Styrelsen hos Funktionsrätt Eskilstuna skall bestå
av högst 9 eller minst 5 st med eller utan suppleanter.

Mom. 2.
Ersättarna.

Ersättare tjänstgör vid ledamots frånvaro men får och bör
delta vid samtliga möten.

Mom. 3.
Styrelsen utser inom sig ekonomiansvarig, vice ordförande,
Konstituering. sekreterare studieledare och eventuellt AU samt beslutar om
firmatecknare, teckningsrätter och attestregler. Firmatecknare
skall vara minst tre, varav två i förening. Anställd kan utses
till mötessekreterare men kan inte vara firmatecknare.

Mom. 4.
Styrelsen är beslutmässig när ordförande eller
Beslutsförhet. vice ordförande och minst hälften av årsmöte beslutade
ledamöter är närvarande .
Mom. 5.
Sammanträden.

§ 7.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när
minst hälften avstyrelsens ledamöter begär det. Styrelsen
fastställer själv sin arbets- och delegationsordning.

Kansli.
Styrelsen för Funktionsrätt Eskilstuna upprättar ett kansli vid
behov. Detta bör bereda ärenden till föreningens olika organ
samt verkställa dess beslut. Kansli kan vara gemensamt med
en eller flera av medlemsföreningarna.

§ 8.

Räkenskaper.
Funktionsrätt Eskilstunas verksamhetsår är kalenderår.
Föreningens handlingar med bokslut och protokoll skall
överlämnas till valda revisorer. Revisorerna avger berättelse
över revisionen. Revisorerna äger att när som helst under
året verkställa revision eller vidta andra åtgärder som anses
påkallade.

§ 9.

Stadgar.
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie
årsmöte efter förslag från styrelsen eller motion från någon
medlemsförening. 2/3 majoritet krävs för att Stadgar kan
ändras.

§ 10.

Uteslutning/Utträde.

Mom. 1.
Uteslutning.

Medlemsförening som bryter mot dessa stadgar, skadar
Funktionsrätt Eskilstunas syften eller mål, ej längre uppfyller
kriterierna för medlemskap eller ej betalar beslutad
medlemsavgift, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av
årsmötet på förslag av styrelsen.

Mom. 2.
Utträde.

Medlemsförening som inte längre vill vara medlem i
Funktionsrätt Eskilstuna ska anmäla detta skriftligt. Styrelsen
bekräftar utträdet och meddelar detta till nästföljande
ordförandemöte eller årsmöte.

§ 11.

Upplösning.
Funktionsrätt Eskilstuna kan upplösas om beslut fattas med
2/3 majoritet vid två på varandra följand årsmöten varav det
första skall vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning övertar
medlemsföreningarna Funktionsrätt Eskilstunas tillgångar.

