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§ 1.

Namn
Föreningens namn är Upplands-Bro Anhörigförening (UAHF).
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2.

Mål
Upplands-Bro Anhörigförening är en samhällsnyttig, ideell förening med mål att:
 Stödja medlemmarna i deras roll som anhöriga samt tillvarata deras intressen och
därigenom bidra till en bättre livskvalitet.
 Påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas.
 Nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete genom utbildnings- och
informationsinsatser.
 Främja goda kontakter med politiker och tjänstemän samt verka för ett gott
samarbete med personal inom socialtjänst, sjukvård, omsorg och förebyggande
hälsovård.

§ 3.

Organisation
Upplands-Bro Anhörigförening är ansluten till Anhörigas Riksförbund och verksam inom
Upplands-Bro kommun. Föreningen består av en styrelse och en valberedning. UpplandsBro Anhörigförening kan vid behov tillsätta arbetsgrupper kring en bestämd fråga.

§ 4.

Medlemskap
Enskild som stöder föreningens vision och målsättning kan ansöka om medlemskap.
Medlemmar ska betala medlemsavgift för verksamhetsår vilken fastställs vid ordinarie
årsmöte. Räkenskapsåret ska vara kalenderår. Medlem har alltid rätt att yttra sig direkt till
föreningen.

§ 5.

Årsmöte
Anhörigföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Den sammanträder senast vid
utgången av mars månad varje år. På årsmötet har alla medlemmar rätt att delta med
yttrande, förslags- och rösträtt. Styrelsen ska senast 14 dagar innan, skriftligen kalla till
årsmötet. Följande handlingar ska då finnas tillgängliga för medlemmarna:






Förslag till dagordning
Verksamhets- och revisionsberättelse
Förslag till verksamhetsplan och budget
Inkomna motioner med föreningens förslag till utlåtande
Valberedningens förslag
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Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga som gäller ansvarsfrihet för styrelsen inte heller
val av revisorer och ersättare. Beslut i sakfrågor fattas genom majoritetsbeslut i öppen
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. Valärenden ska, om minst ett ombud så begär,
avgöras i sluten omröstning. Den som får flest avgivna röster är vald. Vid lika röstetal avgör
lotten.

§ 6.

Motioner
Enskild medlem har rätt att lämna in förslag till årsmötet angående föreningens arbete.
Motion ska vara skriftlig och inlämnad till anhörigföreningens styrelse senast första
vardagen efter 1 januari det år årsmötet hålls.

§ 7.

Årsmötets dagordning
Dagordningen vid årsmötet ska minst innehålla följande punkter:
 Årsmötets öppnande
 Årsmötets behöriga utlysande
 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 Val av justerare och rösträknare
 Fastställande av dagordning
 Föreningens verksamhetsberättelse
 Föreningens balans- och resultaträkning
 Revisorernas berättelse
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
 Val av ordförande och vice ordförande
 Val av övriga ledamöter
 Val av ersättare
 Val av revisor och ersättare
 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
 Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen
 Motioner
 Fastställande av föreningens verksamhetsplan samt budget för kommande
verksamhetsår
 Avslutning
Medlemsförteckning ska finnas tillgänglig vid årsmötet om röstlängd blir aktuell. Styrelsen
utser inom sig kassör och sekreterare.

§ 8.

Extra årsmöte
Ett extra årsmöte ska kallas till om styrelsen så beslutar, eller om revisorerna eller minst 20
procent av medlemmarna begär det. Det extra årsmötet ska hållas inom 30 dagar efter det att
beslut om sådant fattats och ska endast behandla den eller de frågor som angivits i begäran.
Nödvändiga handlingar ska finnas tillgängliga senast 15 dagar före det extra årsmötet.
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§ 9.

Revision
Vid årsmötet utses en revisor och ersättare. Anhörigföreningens styrelse ska senast den 15
januari överlämna nödvändiga handlingar angående föregående års verksamhet till
revisorerna. Revisorerna ska överlämna sin berättelse till styrelsen senast den 31 januari.

§ 10. Förtroendeuppdrag
För att bli vald till förtroendeuppdrag ska personen vara medlem i Upplands-Bro
Anhörigförening.

§ 11. Teckningsrätt
Teckningsrätt för styrelsen beslutas vid det konstituerande sammanträdet efter årsmötet.

§ 12. Stadgeändring och tillägg
Ändring av dessa stadgar kan bara göras på Anhörigföreningens årsmöte.
Förslag till stadgeändring kan väckas i form av motion från enskild medlem eller styrelsen.

§ 13. Föreningens upplösning
För upplösning av Anhörigföreningen krävs beslut på två av varandra följande årsmöten,
varav det ena måste vara ordinarie. Besluten måste vid båda tillfällena fattas med minst två
tredjedelars majoritet. Tillgångar och handlingar överlämnas till Anhörigas Riksförbund.

