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Stadgar för Möbius Syndrom-föreningen i Sverige.
Antagna vid föreningens bildande på Ågrenska Stiftelsen, Lilla Amundö den 7/12 1997.
Reviderade på föreningens årsmöte den 10/4 1999 samt den 18/8 2007.

1. Namn
Föreningens namn är Möbius Syndrom-föreningen i Sverige, nedan kallad föreningen.

2. Föreningens ändamål
Föreningen är en rikstäckande ideell förening och har som ändamål att
- stödja människor med Möbius Syndrom och deras närstående.
- medverka till ökad kunskap om Möbius Syndrom.
- främja forskning relaterad till Möbius Syndrom.
- främja gruppens intresse hos institutioner och myndigheter.
- utbyta information med motsvarande föreningar utomlands.
- hålla kontakt med andra organisationer av intresse för föreningen.
- utifrån FN:s standardregler om alla människors lika värde, arbeta för full delaktighet och
jämlikhet på samhällets alla områden.

3. Medlemskap
Medlemskap i föreningen är öppet för personer/familjer som vill stödja och/eller verka för
föreningens ändamål. Medlemskap i Möbius Syndrom-föreningen i Sverige innebär också att
man automatiskt blir medlem personligen i den rikstäckande föreningen Sällsynta Diagnoser.
Fyra typer av medlemskap finns:
 Familjemedlemskap, som berättigar till 1 röst på årsmöte och 1 exemplar av all
föreningsinformation.
 Enskilt medlemskap, som berättigar till 1 röst på årsmöte och 1 exemplar av all
föreningsinformation.
 Stödjande medlemskap, som ej berättigar till rösträtt på årsmöte men innebär en begränsad
mängd föreningsinformation.
 Hedersmedlemskap, som ej berättigar till rösträtt på årsmöte och 1 exemplar av all
föreningsinformation.
Medlem åligger att betala av årsmötet fastställd medlemsavgift. Hedersmedlemskap är
avgiftsfritt.

4. Årsmöte
Föreningen skall för varje kalenderår hålla årsmöte senast under september månad. Kallelse
skall skickas ut till envar medlem per post senast två veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
a. Genomgång och fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
b. Ställningstagande till ansvarsfrihet för styrelsen.
c. Behandling av inkomna motioner.
d. Fastställande av medlemsavgifter för året.
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e. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år.
f. Val av ordförande.
g. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
h Val av revisorer jämte suppleanter.
i. Val av valberedning.
Motion till årsmötet skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före årsmötet.

5. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas mellan årsmötena av en styrelse. Styrelsen har sitt säte i
Göteborgs kommun.
Styrelsen har till uppgift att verka för att föreningens ändamål uppfylls.
Styrelsen skall ha lägst 3 och högst 5 ordinarie ledamöter inklusive ordförande. Dessutom
utses 2 suppleanter.
Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer som styrelsen bestämmer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av
styrelseledamöterna påkallar detta.
Styrelsen är beslutsför då minst 3 av dess ledamöter är närvarande.
Varje styrelsemöte skall protokollföras. Protokollet skall justeras av ordföranden jämte den
eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därvid utses.

6. Revisor
Föreningens räkenskaper skall granskas av vald revisor.

7. Räkenskaper
Det åligger styrelsen att föra räkenskaper. Räkenskaperna skall omfatta såväl kronologisk som
systematisk bokföring. Årsredovisningen skall innehålla förvaltningsberättelse,
resultaträkning och balansräkning.
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

8. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.

9. Stadgeändring
Årsmötet äger besluta om ändring av dessa stadgar. För giltigt beslut erfordras att minst två
tredjedelar av avgivna röster biträder beslutet.

10. Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen får beslutas av årsmötet, med samma vilkor som under punkt 9.
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Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas på vis årsmötet
beslutar.

