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§1

Föreningens namn är

WILLIAMS SYNDROMFÖRENINGEN I SVERIGE

§2

Föreningens ändamål är att:

▪ Stödja personer med diagnosen Willams Syndrom, deras familjer och anhöriga.
▪ Sträva för ökad kunskap både inom och utanför föreningen.
▪ Samla och sprida information och kunskap om Willams Syndrom.
▪ Värdesätta gemenskap och tillhörighet, att enskilda och gemensamma träffar/aktiviteter ska stimulera
och inspirera alla medlemmar, familjer och stödmedlemmar.

§3

Medlemskap, rösträtt och avgifter.

Alla med Williams syndrom kan erhålla medlemskap i föreningen. Medlem har en (1) röst i föreningen.
Minderårig förväntas företrädas av sina vårdnadshavare. Myndig WS-person kan välja att företrädas av sig själv
och/eller annan person/er.
Andra intresserade personer eller Juridiska personer kan bli stödmedlemmar. Stödmedlem har ingen rösträtt utan
stödjer föreningen genom engagemang och/eller ekonomiskt bidrag.
Medlemsavgiften skall täcka kostnader för utskick av föreningsinformation till en adress samt stöd för
föreningens aktiviteter.
Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte.
Utträde ur föreningen ska ske skriftligen.
Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde ur föreningen.
Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift före 31 mars avförs ur medlemsregistret.

§4
Högsta beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte.
§5
Sponsorer
Föreningen kan använda sponsorbidrag till aktiviteter och andra förenliga ändamål med villkor att sponsorns
värdegrund och budskap inte strider emot föreningens grundläggande mening om människors värde och
samhällsrespekt. Bidraget får inte äventyra eller försvåra ändamålet av bidraget i mer omfattning än föreningen
anser lämpligt. Det står till styrelsens förfogande eller utsedd person av styrelsen att söka sponsorbidrag på samma
grundlag som med fondbidrag.
Endast medlemmar kan utnyttja och använda sponsorbidrag, gåvor och fondmedel som har inkommit i föreningens
namn med styrelsens godkännande.

§6

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls varje år senast under juni månad.
Kallelse till ordinarie årsmöte skickas till medlemmarna elektroniskt när e-postadress finns eller via postgång.
Senast 4 veckor innan avsatt möte.
Övrig information som verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och annan information som medlemmarna kan
önskas ta del av finns på föreningens hemsida att hämta.
Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen eller efter krav från minst 1/3 (en tredjedel) av medlemmarna.
Kallelse till extra årsmöte skall ske med minst 14 dagars varsel och senast 14 dagar efter det att kravet framställts till
styrelsen.
Rösträtt är knutet till medlemsavgift och innebär att en avgift ger en röst.
Röstning avgörs genom enkelmajoritet.
Stadgeändring kräver 2/3 (två tredjedels) majoritet.
Förslag om stadgeändring ska framgå av förelagd dagordning.

§7

Dagordning

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma och utsändas till medlemmarna tillsammans med kallelsen:
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Justering av röstlängd
6. Framläggande av års- och revisionsberättelse från föregående år
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgifter och budget för nästkommande år
10. Förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
11. Fastställande av eventuella arvoden
12. Val av ordförande/kassör/sekreterare
13. Val av styrelse
14. Val av en revisorer och en revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga val
17. Styrelsens övriga förslag (se §8)

§8

Behandling av ärende

Medlem har rätt att få ärende behandlat vid ordinarie årsmöte, om medlemmen skriftligen begär det hos styrelsen
senast den sista februari aktuellt år.

§9

Valberedning

Valberedningen utses på 1 (ett) år vid ordinarie årsmöte och består av ordförande och 2 (två) ledamöter. Ingen
begränsning på antal mandatperioder föreligger.

§ 10

Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som utses av årsmötet.
Styrelsen skall bestå av 5 (fem) ordinarie ledamöter.
Styrelsens ordförande utses av årsmötet för 2 (två) år isänder.
Styrelsens ledamöter utses av årsmötet.
Sekreterare, kassör utses av årsmötet.
Styrelsen väljs för 2 (två) år så att 2 (två) ledamöter väljs jämna år och 2 (två) ledamöter väljs udda år.
Styrelsen utser inom sig viceordförande.
Utöver styrelse väljs även revisor för 2 (två) år och 1 revisorsersättare för 1 (ett) år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst hälften av ledamöterna så begär. Kallelse skall ske
minst 14 dagar i förväg.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder, utom vid val där
avgörandet genom lottning.
Vid styrelsemöten ska protokoll
föras. Protokollen skall justeras
Styrelsen åligger särskilt att:

• bereda frågor som skall behandlas på årsmötet och att verkställa nämnda årsmötets beslut
• ansvara för föreningens ekonomi, förvaltning och den långsiktiga verksamheten
• framlägga verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkningar
§ 11

Räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår

§ 12

Teckningsrätt

Då det gäller saker av ekonomisk karaktär, tecknas föreningens firma av ordförande och kassör tillsammans.
Högsta beloppsgräns för kontant uttag utan styrelsebeslut är 10.000 kr.

§ 13

Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan beslutas på 2 (två) av varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie
årsmöte.
Mötena får inte hållas närmare varandra än 14 dagar.
För beslut erfordras 2/3 (två tredjedels) majoritet av antalet röstande samt att lägst hälften av föreningens
medlemmar är närvarande.
Vid beslut om föreningens upplösning ska samtidigt beslutas om disposition av föreningens eventuella tillgångar.
Sådana eventuella tillgångar skall tillfalla en organisation med verksamhet och/ eller ändamål liknande Williams
Syndromföreningen i Sveriges verksamhet och ändamål.

