Blekinge Diabetesförenings stadgar
Antagna vid årsmöte 2016-03-12

§ 1 Visioner och mål
Blekinge Diabetesförening (org.nr 835000-3391), med säte i Karlskrona, är en länsförening,
som finns representerad i länets samtliga kommuner. Föreningen är ansluten till
riksorganisationen Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS). Föreningens övergripande mål
är att skapa förutsättningar för att kunna samla och organisera alla dem som vill förbättra
livsvillkoren för personer med diabetes samt deras närstående. Föreningen skall bevaka
samtliga diabetikers intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Det
långsiktiga målet för föreningens utveckling är att samtliga diabetiker i länet skall kunna
anslutas till föreningen samt att föreningen i varje kommun har lokala kontaktpunkter.
§ 2 Uppgifter
Föreningens uppgifter är att:






bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete avseende diabetesvården i Blekinge
stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes
skapa förutsättningar samt genomföra utbildningsverksamhet avseende diabetes
skapa informationsunderlag och stöd för framtagande av utbildningsmaterial i
den dagliga egenvården
rekrytera medlemmar och stärka föreningens påverkansfaktor
§ 3 Medlemskap

Medlem i föreningen blir man när man har betalat sin medlemsavgift.
Medlemsanslutningarna är utformade enligt nedan:




ordinarie medlem (erhåller medlemstidningen DiabetesNytt, Blekinge)
familjemedlem (endast ordinarie medlemmen erhåller DiabetesNytt)
stödjande medlem (erhåller ingen tidskrift)

Avier för medlemsavgifter skall vara medlemmarna till handa senast sista januari.
Medlemsavgift betalas för innevarande år och avser kalenderår.
Medlemsavgifterna skall vara föreningen tillhanda senast sista februari.
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§ 4 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls, varje år, i mars månad. Kallelse till årsmötet delges medlemmarna
genom post eller genom tidskriften DiabetesNytt Blekinge senast en månad före årsmötet.
Samtliga medlemmar i föreningen som har betalat verksamhetsårets medlemsavgift har
rösträtt vid årsmötesförhandlingarna.
Föreningens styrelse har yttrande-, förslags- och rösträtt, dock inte rösträtt i fråga om
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Föreningens medlemmar får lämna motion. Denna motion skall lämnas till styrelsen
senast den 15 januari för att kunna behandlas på närmast följande årsmöte.
Valberedningen skall senast en månad före årsmötet upprätta förslag till kandidater
för val till styrelsebefattningar. Omröstning sker öppet. Val sker med slutna röstsedlar
om någon så begär. Vid lika röstetal avgör lotten.
Följande ärenden skall alltid behandlas av årsmötet:















fråga om årsmötets behöriga utlysande
fastställande av röstlängd
fastställande av agenda
val av mötesordförande
val av sekreterare, justerare och rösträknare för mötet
godkännande av årsredovisningen för föregående verksamhetsår
godkännande av revisionsberättelserna för föregående verksamhetsår
beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för föregående
verksamhetsår
behandla inkomna motioner och förslag
beslut om medlemsavgift
beslut om föreslagen verksamhetsplan
beslut om föreslagen budget
val av ordförande på 2 år och kassör på 2 år (väljs växelvis vartannat år)
val av styrelseledamöter på 2 år samt valberedning

Föreningens stadgar kan endast ändras vid ordinarie eller extrainkallat årsmöte. För
ändring av föreningens stadgar fordras 2/3 majoritet av årsmötets avgivna röster.
§ 5 Styrelsen
Styrelsen skall hålla minst sex protokollförda styrelsemöten per år. Protokoll från styrelsens
sammanträden skall, senast 30 dagar efter mötet, hållas tillgängliga för medlemmarna.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsemedlemmarna inklusive ordföranden
alternativt vice ordförande är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst
utslagsgivande.
Styrelsen är tillika styrelse i de stiftelser (fonder) som förvaltas av Blekinge Diabetesförening.
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§ 6 Upplösning av föreningen
För beslut om upplösning av föreningen fordras 2/3 majoritet av de angivna rösterna vid
två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte. Föreningens
eventuella tillgångar och skulder skall fördelas i enlighet med av årsmötet fattat beslut.

§ 7 Räkenskaper och Revision
Räkenskapsåret är lika med kalenderåret. Årsredovisningen skall senast den 15
februari överlämnas till revisorerna för granskning. Årsredovisningen och
revisionsrapporten skall finnas tillgängliga för medlemmarna i samband med ordinarie
årsmöte.
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