STADGAR
FÖRENINGEN KRAMA ERA BARN
Fastställda vid årsmötet 2019-11-27
§1 FÖRENINGENS MÅL, INRIKTNING OCH VÄRDERINGAR
Föreningen Krama era barn skall bedriva allmännyttig ideell verksamhet med särskild
målsättning att sprida kunskap och ökad medvetenhet kring Sanfilippos sjukdom (MPSIII),
vara ett stöd för familjer med särskilda behov och utsatthet, stötta forskning, och bidra till att
hitta behandlingar. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och vänder sig till
människor i alla åldrar oavsett bakgrund. Föreningen ska verka för inkludering och alla
människors lika värde.
§2 HEMORT
Föreningen har sitt säte i Karlstad, Sverige.
§3 MEDLEMSKAP
Medlem i föreningen är den som betalt medlemsavgift. Medlem har rätt att delta i möten och
andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, och ska följa föreningens stadgar
samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats inom föreningen. Medlem har inte rätt till
del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
§4 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift
senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet
upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
§5 UTESLUTNING
Styrelsen beslutar om uteslutning. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan
anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter,
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14

dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas. Beslutet skall inom tre dagar från
dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörda.
§6 STYRELSEN
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Den skall - inom ramen för dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger
styrelsen särskilt att
a) verkställa av årsmötet fattade beslut
b) planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen
c) ansvara för och förvalta föreningens medel
d) att förbereda årsmötet.
Styrelsen består av ordförande och 2-6 övriga ledamöter, jämte 2 ersättare.
Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade
medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder ersättare som
styrelseledamot för tiden till och med nästkommande årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. Styrelsen
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Vid sammanträdet skall protokoll föras.
§7 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av två av styrelsens ledamöter i förening. Styrelsen beslutar om
vilka dessa två skall vara.
§8 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår (1/1-31/12).
§9 REVISOR
Styrelsen väljer revisor årsvis. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå
regelbundet på styrelsemöten, men kan adjungeras. Föreningens räkenskaper ska vara
revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn ska till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

§10 ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls under kalenderårets första halva
(senast 31/6). Kallelse till årsmötet ska delges föreningens medlemmar senast två veckor
innan mötet. Medlemmar äger rätt att lämna förslag på ärenden som ska behandlas på
årsmötet fram till 10 dagar före mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag ska
tillhandahållas föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av minst två justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
10. Valberedningens förslag till styrelse
11. Val av styrelse
a) ordförande
b) övriga ledamöter och suppleanter
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Mötet avslutas
§11 EXTRA ÅRSMÖTE
Om styrelsen, revisor eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, ska extra årsmöte
hållas. Kallelse skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med
dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får bara de frågor som föranlett
mötet behandlas.
§12 VALBEREDNING
Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet.
Valberedningen ansvarar för att förslag på ledamöter till föreningens styrelse lämnas till

medlemmarna vid årsmötet. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela
medlemmarna sitt förslag.
§13 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med enkel majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte.
§14 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra
följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Efter att eventuella skulder har
reglerats ska överskottet tillfalla forskningen om Sanfilippos sjukdom.

