Reviderade Stadgar som beslutas på årsmöte 2016-04-16 samt på medlemsmöte 2016-05-21

Stadgar för patientföreningen CARPA
§ 1.

Föreningens namn och hemort
Patientföreningen Carpa är en ideell förening som verkar i hela Sverige. Föreningen har
sitt säte i Uppsala.

§ 2.

Föreningens mål och syfte
Föreningens verksamhet ska främst bestå av att:
- främja medlemmarnas gemensamma intressen inom diagnosen neuroendokrina
tumörer.
- vara ett forum för möten, diskussioner och kunskapsutbyte.
- mentalt stödja patienter och anhöriga.
- vid behov agera för förbättrade vårdmöjligheter – och mot försämringar av dessa.
- etablera och verka för ett gott samarbete med vårdpersonal.
- Effektivt förvalta Carpas fondmedel efter Årsmötets utvalda fondstyrelse.

§ 3.

Oberoende
Föreningen är religiöst, kulturellt och politiskt oberoende.

§ 4.

Verksamhetsår
Verksamhetsåret är den 1 januari till den 31 december.

§ 5.

Medlemskap
Medlem i föreningen kan den fysiska person bli, som har någon anknytning eller
intresse till diagnosen neuroendokrina tumörer (NET) och som accepterar föreningens
stadgar, samt betalar fastställd medlemsavgift till föreningen i enlighet med § 6.
Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt i alla frågor som rör föreningen.
Medlem som vill utträda ur föreningen, bör skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som allvarligt skadar föreningen kan omedelbart avstängas av styrelsen.
Upphävning av styrelsens beslut kan endast ske på närmaste årsmöte.

§ 6.

Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Medlemsavgift skall vara betald senast
sista mars inför kommande årsmöte.

§ 7.

Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen tar till vara medlemmarnas intresse och verkar för föreningens framåtskridande.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar.
Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.
Styrelsen förbereder årsmöte, sköter medlemsmatrikeln, bokföring, bidragsansökningar,
ansvarar för medlemsrekrytering samt verkställer de av årsmötet fattade besluten.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare kassör samt två ledamöter.
§ 8.

Föreningens poster

Mandattid

Ordförande
2 år
Sekreterare
2 år
Kassör
2 år
Ledamöter
2 år
(2 st)
Suppleanter
1 år
(2 - 5 st)
Sekreterare, Kassör samt Vice ordförande utses på konstitueringsmötet i direkt anslutning
till årsmötet.
Suppleant ersätter ordinarie ledamot vid dennes frånvaro. Avgår ledamot under
mandatperioden, inträder suppleant i dennes ställe. Detta sker efter beslut på
styrelsemöte. Suppleant har rätt att deltaga på styrelsemöten och har då förslagsrätt, men
ej rösträtt. Ledamöter och suppleanter har tystnadsplikt emot 3:e man.
Föreningsvald revisor
2 år
(1st)
Föreningsvald revisorsuppleant
1 år
(1st)
Dessutom skall föreningen alltid anlita en extern utbildad revisor.
Revisorerna granskar föreningens räkenskaper, verksamhet och förvaltning. Vald person
ska besitta kunskaper om granskning och får inte inneha annat förtroendeuppdrag i
föreningen. Revisorerna och suppleant har tystnadsplikt emot 3:e man.
Valberedare
1 år
(2 st)
Valberedarna ansvarar för att ta fram förslag på valbara personer till nästkommande
årsmöte. En valberedare väljs som sammankallande.
§ 9.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 maj varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats.
För att vara behörigt utlyst ska föreningens medlemmar skriftligen meddelas senast fyra
(4) veckor i förväg. Dessutom läggs kallelsen ut på föreningens hemsida Motioner ska
vara styrelsen tillhanda senast den sista februari.
Agenda för ordinarie årsmöte med patientföreningen Carpa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mötets öppnande
Godkännande av årsmötets behörighet
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Ekonomisk berättelse för föregående år
Revisorernas berättelse för föregående år
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Fastställande av kommande medlemsavgift
Val av ordförande (2 år) väljs udda år
Val av 2 st ledamöter (2 år) väljs jämt år
Val av 2 st ledamöter (2 år) väljs udda år
Val av 3 st suppleanter (1år)
Val av föreningsrevisor (2 år). Väljs jämt år

18
19
20
21
22
23
24
25

§ 10.

Val av föreningsrevisorsuppleant (1 år)
Val av valberedning, (2 st, varav 1 sammankallande (1 år)
Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Inkomna motioner
Ingångna årets verksamhetsplan och budget
Övriga frågor (anmäles innan dagordningen fastställes)
Årsmötesprotokollets tillgänglighet för medlemmarna
Mötets avslutande

Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorerna eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver detta,
ska styrelsen kalla till ett extra årsmöte, på samma sätt som till ett ordinarie årsmöte.
På mötet kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 11.

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet skall justeras inom tre veckor efter mötet och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna på sätt som årsmötet beslutat.

§ 12.

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören två i förening.

§ 13.

Rösträtt
På årsmötet äger endast betalande medlemmar rätt att rösta. På styrelsemöten äger endast
ordinarie styrelseledamöter rätt att rösta och vid någons frånvaro dess ersättare.

§ 14.

Röstetal
Alla frågor, som behandlas på möten, avgörs med en enkel majoritet förutom frågor om
stadgeändring och upplösning av föreningen. Nedlagda röster räknas ej. Varje
röstberättigad har en (1) röst. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.
Röstberättigad har rätt att anmäla reservation mot beslut. Reservation skall anmälas i
direkt anslutning vid omröstning och föras speciellt till protokollet.

§ 15.

Styrelsens beslutmässighet
För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst tre ledamöter är närvarande.

§ 16.

Arvoden
Inga arvoden utbetalas för deltagande i möten och övrig verksamhet. Däremot utbetalas
ersättning för faktiska kostnader och/eller milersättning motsvarande Skatteverkets
gällande normer för resa med bil i samband med deltagande i möten och sammankomster,
till föreningsvalda poster (se § 8). Detta gäller även för andra, av styrelsen utsedda
personer, som för Carpas räkning deltar i olika verksamheter.

§ 17.

Stadgeändring
För Stadgeändring krävs 2/3 dels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten,
varvid det ena mötet skall vara ett ordinarie årsmöte. Minst 31dagar skall förflyta mellan
dessa möten. Då stadgeändring är aktuellt, måste förslaget delges medlemmarna i
kallelsen till mötet. I annat fall måste stadgeändringen antas enhälligt.

§ 18.

Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ordinarie årsmöte och måste
framgå av kallelsen. För beslut om upplösning av föreningen krävs 2/3 dels majoritet vid
två på varandra följande föreningsmöten, varvid det ena mötet skall vara ett ordinarie
årsmöte. Minst 60 dagar skall förflyta mellan dessa möten. Vid upplösningen ska först
föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar tilldelas verksamhet i
linje med föreningens syfte och hemort. Hur detta ska ske beslutas på det sista mötet. Om
styrelse saknas vid detta tillfälle, åligger det revisorerna att tillse att föreningens avslut
genomförs enligt ovan.

