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STADGARfi,
FUNKTIONST|TT KALMAR LÅI{

ORGANISATION OCH NAMN
Organisationens namn är Funktionsrätt Kalmar 1än, nedan kallad organisationen.
Organisation lor regions - och länstäckande föreningar ftir personer med
funktionsnedsättning i Kalmar län.

Organisationen har sitt säte och kansli i Kalmar.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obundet.

GRUNDLÄCCA.NO E VÄRDERINGAR
Vi inom Funktionsrätt Kalmar län arbetar for funktionsnedsatta utifrån FN-s
konvention om rättigheter flor personff med funktionsnedsättning som deklarerar
alla människors lika värde och lika rätt.

Allas lika värde innebär att respektera mänskligt liv, oavsett våra olikheter och
skilda ft)rutsättningar.

Allas lika rätt innebär rätten att fullt ut delta i samhällslivet tillsammans med
andra. Det är rätten att leva ett fullvärdigt och gott liv och att själv bestämma
över sitt liv. Ett fullvärdigt och gott liv utesluter inte svårigheter och motgångar.
Däremot innefattar det stöd och hjälp när man befinner sig i en utsatt situation.

Vårt mål är ett samhälle lor alla, präglat av solidaritet, jämlikhet och full
delaktighet flor alla människor. Dår är alla välkomna, att efter formåga delta i
arbets- och samhällslivet. Samhället ska vara ett samhälle med mångfald som
grund. Mångfald berikar och ska ses som en tillgång och en resurs. Alla
människor är lika värda. Alla människor och deras behov ska respekteras.

DEFINITION AV FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH
FUNKTIONSHINDER
Organisationens id6 och verksamhet anknyter till det miljörelaterade begreppet
funktionshinder. Det utgår ifrån att en människa har en skada eller sjukdom,
som i sin tur ger funktionsnedsättning. När den som har en varaktig
funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga livsfloring, uppstår ett
funktionshinder mellan personen och samhället. Om svårigheterna bedöms
tillräckligt stora kan personen hardttt till samhällets stöd enligt SoL och/eller
LSS.

SYFTE
Organisationens syfte är:
- att stärka medlemsforeningarnas gemensamma arbete for mänskliga

rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.
- att verka ftir att medlemsloreningamas intressen, i gemensamma och

övergripande frågor, tas tillvara i samhället.
- attvara ett stöd och en resurs for medlemsftireningama i deras hjärtefrågor och
i andra fiågor som rör deras existens som organisation m.m.
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§ 5 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan beviljas, dels länstäckande lorening dels regionlorening med
verksamhet i hela länet. Med regionforening jämställs organisation filr små
diagnosgrupper. Föreningarnas ändamål skall stå i överensstämmelse med
organisationens principprogram och stadgar.

Medlemsflorening skall också uppfylla loljande villkor:
- att medlemmar med funktionsnedsättning utgör mer än hälften av ledamötema
i styrelsen och andra beslutande florsamlingar. I detta jämställs, närstående
till personer som behöver stöd ftlr att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.
- atl vara representativ ftir den grupp funktionsnedsatta den foreträder
- att ha en demokratisk uppbyggnad
- attbygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde ftir alla som

upp fyl I er mo d erforbundets o chlell er loreningens medlemsvillkor.

Förening som söker inträde skall skriftligen deklarera att man vill ansluta sig till
organisationens värderingar och syfte, redovisa program, stadgar och
handlingar som visar, att foreningen i övrigt uppfyller villkoren for
medlemskap.

Beslut om medlemskap fattas på årsmötet.

Då personuppgiftslagen skärptes 25 maj 2018 gäller skriftligt samtycke enligt
GDPR lor organisationens behandling av personuppgifter.

§ 6 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsforeningarna betalar avgifter i enlighet med beslut, som fattas på
årsmötet. Avgift debiteras enligt tre fastställda nivågrupper baserat på
medlemsantal.

§ 7 ORGANISATTON
Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet. Under året, mellan
årsmöten, leds organisationens verksamhet av styrelsen.
Kansliet är styrelsens beredande och verkställande organ.

§ 8 KURS/KONFERENS

Kurs/konferenserna sammankallas av Funktionsrätt Kalmar läns styrelse via
kansliet minst två gånger per år.
Målgruppen filr konferenserna är dess medlemsforeningar.
Här utöver har Funktionsrätt Kalmar län rätt att bjuda in extern
organisation/person.
Inbjudan med tillhörande program till kurs/konferensema skall vara
medlemsfloreningama tillhanda senast tre veckor fore medlemsdagen.
Funktionsrätt Kalmar län täcker kostnaderna frr resa och lortäring flor
deltagarna.
Egenavgift ska tas ut enligt Region Kalmar läns bestämmelser.
Deltagare som behöver tolkhjälp beställer det själv.



Senast 2019-03-24

§ e ÅnsvrÖrE
Årsmöte hålls varje år flore april månads utgång.

Nomineringar och avsägelser från uppdrag skall vara valberedningen tillhanda
senast åtta veckor fiire årsmötet.

Kallelse, foredragningslista och övriga handlingar skall vara
medlemsfilreningarna tillhanda senast tre veckor fore årsmötets dag.

Vid ordinarie årsmöte skall fiirekomma:

1. Antagande av foredragningslista

2. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning.

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

4. Val av funktionärer ftir årsmötet

a)ordforande
b)sekreterare
c)två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Behandling av årsberättelser, resultat- och balansräkningar samt
Revi sionsberättel serna.

6. Fråga om ansvarsfrihet for organisationens styrelse.

7. Behandling av motioner.

8. Behandling av eventuella forslag från organisationens styrelse och revisorer.

9. Fastställande av medlemsavgift.

I 0. Faststäl1ande av kostnadsersättningar till styrelsen.

Stadgeenligaval av'.

a) två revisorer, ay vilka minst en är av revisomämnden godkänd
revisor

b) en revisorsersättare
c) ordfijrande
d) beslut om antal ledamöter i organisationens styrelse
e) ledamöter i organisationens styrelse

0 valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande
ska11 utses
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Vid årsmöte äger varje medlemsforening en röst. Dennas rösträtt kan utövas
av annat närvarande ombud genom fullmakt. Årsmötets beslut fattas med
enkel majoritet där inte annat stadgas. Vid lika röstetal äger sittande
ordfilrande utslagsröst utom vid val vilket avgörs genom lottning. Begärs
votering skall denna ske med slutna sedlar om inte årsmötet beslutar annat.

Funktionsrätt Kalmar län täcker resekostnaderna och fortäring for
årsmötesdeltagama.

Deltagare som behöver tolkhjälp beställer det själv.

Valberedningen är viktig i alla demokratiska organisationer. Dess uppdrag
är att ge årsmötet råd om vem/vilka som är bäst skickade att fijreträda dem i
olika flortroendeuppdrag. Då främst i den egna foreningen, men också i
foreningar där den egna organisationen är medlem ex ABF (Arbetarnas
Bildningsforbund). Valberedningen skall bygga sitt forslag på de
nominerades meriter och erfarenheter.
Innebörden av ovanstående är att styrelsen har mand at att välja
representanter till olika organ/arbetsgrupper, såsom Funktionshinderrådet,
Ritningsgranskningsgrupp, Fördelningskommittön och Trafikråd.

§ 10 EXTRA ÅnSnrÖrn
Extra årsmöte skall hållas när organisationens stl,relse så finner angeläget
Eller då minst en tredjedel av medlemsloreningarna så kräver.

Beslut om extra årsmöte fattas av organisationens styrelse och revisorer
gemensamt. Minst tre fiärdedelar av de ordinarie ledamöterna skall stödja
beslutet.

Om revisorerna avstyrker ansvarsfrihet vid den årliga revisionen ska de
utlysa extra årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte skall utfiirdas minst fiorton dagar fore
mötesdagen. Endast sådana ärenden får behandlas som foranlett inkallelse
av ett extra årsmöte.

§ 11 MOTTONER
Motioner till ordinarie årsmöte skall vara organisationens styrelse tillhanda
två månader fore årsmötet.

Motionsrätt har varj e medlemsforening.
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§ 12 FUNKTTONSRTiTT KALMAR rÄNS STYRELSE
Styrelsen leder organisationens löpande verksamhet och fattar nödvändiga
beslut o ch foreträder organi s ationen under verks amhetsåret.

Styrelsen skall bestå av ordfilrande och minst fyra övriga ledamöter. Antalet
skall vara udda, ordft)randen inräknad. Mandatperioden är lor ordforande ett
år och ledamöter två år.

Vid årsmötet skall väljas ordforande och halva antalet ledamöter.
Ordforanden väljs i särskild ordning av årsmötet.

Funktionsrätt Kalmar läns kanslis anställda är inte valbara som ledamöter i
organisationens styrelse, men får adjungeras till styrelsemötena.

Styrelsen flordelar ansvarsposten inom sig.

Styrelsen sammanträder, på kallelse av ordforanden, minst sex gånger
årligen eller då minst halva antalet sty,relseledamöter så begär. Styrelsen är
beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Det åligger
ledamot att meddela florhinder.

Styrelsen utflärdar regler for attest och utser de personer som skall äga rätt
att teckna organisationens firma, bank och plusgiro.

Styrelsen anställer personal på kansliet samt beslutar om arbetsordning och
anställningsvillkor.

Inom styrelsen utses ett presidium bestående av ordforande och vice
ordforande och styrelsens sekreterare. Kanslichef bör medverka.

Presidiet ffir mellan styrelsemötena besluta for styrelsens räkning i frågor
angående den löpande förvaltningen och andra frågor som inte utan
olägenhet kan anstå till nästa styrelsesammanträde. Presidiets beslut skall
underställas styrelsens godkännande i eft erhand.

Presidiets beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat stadgas.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll foras. Protokollen skall justeras

av ordforanden jämte två ledamöter.
Protokollet skall skickas till samtliga medlemsforeningar, till kansliet och
ska också finnas på hemsidan.

§ 13 VERKSAMHETSÅR, nriXnNSrAp OCH REVTSOR.
Organisationens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.
Organisationens styrelse skall senast 15 februari, överlämna till revisorerna
årsberättelsen filr revisionen inom tre veckor. Resultat- och
balansräkningarna skall vara upprättade enligt god redovisningssed.
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§ 14 STADGAR
Andringar av dessa stadgar beslutas av ordinarie årsmöte

§ ls VTLANDE FÖRENTNG
Förening som inte kan få ihop en komplett styrelse eller av andra skäl inte
kan fungera,kan anmäla föreningen som vilande. Anmälan ska göras till
Funktionsrätt Kalmar läns styrelse.

§ 16 UTESLUTNTNG
Medlemsforening eller styrelsemedlem som bryter mot Funktionsrätt
Kalmar läns stadgar, skadar dess syften eller ej betalar beslutad
medlemsavgift kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

§ 17 UTTRTiDE
Medlemsforening som önskar utträde ur Funktionsrätt Kalmar län anmäler
detta skriftligt till styrelsen senast tre månader lore årsmötet, som beviljar
utträde. Medlemsavgiften betalas dock av fiireningen lor hela det år då
årsmötet bevilj at utträdet.

§ 18 UPPLÖSNTNG
Funktionsrätt Kalmar läns upplösning kan endast ske med 213 majoitet vid
två på varandra loljande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Vid upplösning övertar medlemsloreningarna organisationens tillgångar och
åtaganden.

Gällerfrom2020-03-15


