STADGAR
FÖR ANHÖRIGFÖRENINGEN STOLTA FÖRÄLDRAR
Antagna 2018– 03– 01

§1 Syfte
Den ideella anhörigföreningen Stolta Föräldrar ska:
- Tillhandahålla kompetenshöjande och stödjande verksamhet för föräldrar
och andra vuxna närstående till hbtq-personer. Det kan ske enskilt eller i
grupp.
- Möjliggöra för föräldrar att träffas för utbyte av erfarenheter.
- Bilda opinion och sprida information.
- Göra verksamheten synlig i olika sammanhang, till exempel där man möter
föräldrar.
- Om möjligt samverka med myndigheter och andra organisationer och
nätverk.
§2 Mål
- Att vara ett tillåtande forum där inga känslor är förbjudna.
- Att ge föräldrar/vuxna närstående förutsättningar att bli bästa möjliga
föräldrar och skapa bästa möjliga familjemiljöer för barn som inte följer
heteronormen. Övergripande mål är att minska känslan av utanförskap hos
unga hbtq personer och därmed förbättra den mentala hälsan som generellt är
sämre hos hbtq-personer.
§3 Verksamhet
Föreningen som är politiskt och religiöst obunden ska varje år ha minst fyra
medlemsträffar utöver årsmötet.
Medlemsträffarna ska leva upp till det som står i § 1-2.
Föreningen ska efter förmåga årligen delta i West Pride.
Behov av enskilda samtal ska tillgodoses. Om det uppstår behov av att inom
föreningen bilda mindre grupper, ska även detta tillgodoses.
Aktiviteter ska annonseras på tillgängliga hemsidor samt via utskick till
befintlig e-postlista.

§4 Medlemskap
Medlem i föreningen är förälder eller annan vuxen närstående till hbtqpersoner som betalar medlemsavgiften och ställer sig bakom föreningens

syfte och mål.
Fastställande av medlemsavgift sker vid ordinarie årsmöte. Avgiften betalas
årsvis, senast den sista februari.
§5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m
31 december.
§6 Firmateckning
Föreningen firmatecknas av ordföranden och en till ledamot, var och en för
sig.
§7 Styrelse
Styrelse och ordförande ska väljas av årsmötet och bestå av minst fem
ordinarie ledamöter, varav ordförande är en.
Var och en väljs för ett år.
Konstituerande möte ska hållas senast två veckor efter årsmötet.
Då ska firmatecknare utses samt kassör och övriga uppdrag fördelas.
Styrelsen ska därutöver hålla minst fyra protokollförda möten under året.
Styrelsen är beslutsmässig vid enkel majoritet.
§8 Årsmöte
8.1 Rösträtt på årsmötet har enskild medlem som vid årsmötet betalat
medlemsavgiften. Medlem äger rätt att lägga sin röst via ombud med
underskriven fullmakt.
8.2 Motioner och propositioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor
före årsmötet.
8.3 Kallelse ska vara medlem tillhanda två veckor före årsmötet och sker via
senast kända e-postadress.
Med kallelse skickas dagordning, motioner/propositioner, ekonomisk
berättelse,
verksamhetsberättelse, förslag på verksamhetsplan och valberedningens
förslag.
8.4 Beslut fattas endast i ärenden upptagna i kallelsen.
8.5 Beslut om stadgeändring fattas av årsmöte. Förslag ska vara styrelsen
tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
8.6 Vid årsmötet ska följande dagordning följas:
1 Mötets öppnande.
2 Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna.
3 Val av:

- Mötesordförande
- Sekreterare för mötet
- Två justerare tillika rösträknare
4 Fastställande av dagordning.
5 Styrelsens verksamhetsberättelse.
6 Fastställande av resultat och balansräkning samt ekonomisk berättelse.
7 Revisors berättelse.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9 Fastställande av medlemsavgift.
10 Behandling av propositioner och motioner.
11 Val:
- Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
- Ordförande för föreningen
- Ordinarie ledamöter
- Revisor och ev revisorssuppleant
- Valberedning
12 Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret.
13 Fastställande av budget.
14 Ersättningar
15 Rapporter. (ej beslut)
16 Mötets avslutande.
§9 Stadgeändring
9.1 Beslut om stadgeändring ska fattas på årsmöte och kräver 2/3 majoritet.
9.2 Förslag på stadgeändring ska finnas med som bilaga till
årsmöteshandlingarna.
§10 Extra årsmöte
Styrelsen ska kalla till extra årsmöte när revisor eller minst 1/4 av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
En sådan begäran ska innehålla skälen för begäran.
Efter att styrelsen fått begäran ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte som
ska hållas inom två månader från begäran inkom.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
§11 Upplösning av föreningen

För upplösning av ideella anhörigföreningen Stolta Föräldrar, fordras beslut
härom av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade
medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten, varav ett årsmöte kan
vara extra.
Tillgångarna vid upplösning överlåts i enlighet med årsmötenas beslut.

