FÖRENINGSSTADGAR
PO-Skåne

Stadgarna är våra regler som vi måste följa.
De talar om hur man skall göra i olika situationer.
De skall vara en hjälp i arbetet för att få en bra och stark organisation.
I situationer där man är oense eller tvekar om hur man skall gå tillväga skall
stadgarna fungera som en hjälpreda eller rättesnöre om man så vill.
Stadgarna finns av praktiska skäl - inte av byråkratiska. De är till för att
användas.
Innehållet i stadgarna har kommit till efter omfattande diskussioner inom
RSMH-Skåne och IFS-Skåne. De är också ett resultat av den tradition som finns i
det svenska förenings- och organisationslivet.
Om stadgarna är svåra att förstå på någon punkt, tag kontakt med PO-Skåne.
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ORGANISATION
§ 1.

Firmanamn

Föreningens namn är Personligt Ombud i Skåne (förkortat POSkåne). Föreningen är en ideell förening. Föreningens huvudmän
är RSMH-Skåne och Schizofreniföreningen i Skåne.

§ 2.

Ändamål

Föreningen är en ideell förening vars ändamål är att ge personligt
stöd åt psykiskt funktionshindrade genom personliga ombud.
Ett personligt ombud har ett ansvar att ge stöd och personlig
rådgivning och tillsammans med den psykiskt funktionshindrade
ansvara för att olika samhällsintressen samordnas (enligt
socialdepartementets definition). Föreningen står öppen för att
ha huvudmannaskap för andra liknande verksamheter.

§ 3.

Medlemmar

Medlemmar i föreningen är de båda distriktsavdelningarna
RSMH-Skåne och Schizofreniföreningen i Skåne samt alla

lokalföreningar i Skåne som är anslutna till RSMH eller
Schizofreniföreningen i Skåne.

§ 4.

Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall äga
rum senast under april månad varje år. Kallelse till årsmöte skall
tillställas medlemsföreningarna senast tre veckor före årsmöte.
Vid årsmötet har varje distriktsavdelning rätt att deltaga med 5
ombud och varje lokalförening med 1 ombud. Styrelsen och
revisorerna har närvaro- och yttranderätt på årsmötet, men ej
rösträtt.
Varje medlemsförening har rätt att väcka motioner till årsmötet.
Motioner skall vara skriftliga och vara styrelsen tillhanda senast 6
veckor före årsmötet.
Kallelse till årsmöte, förslag till dagordning,
verksamhetsberättelse, förslag till verksamhetsplan,
valberedningens förslag, motioner med styrelsens yttrande samt
förslag från styrelsen skall utsändas senast 3 veckor före
årsmötet.
Revisorernas berättelse skall föreligga senast vid årsmötets
öppnande.
Årsmötet utser valberedning.
Extra årsmöte skall hållas om styrelsen, revisorerna eller minst
hälften av medlemsföreningarna begär det.

För kallelse till extra årsmöte gäller vad som stadgas för årsmöte.
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett extra
årsmöte.

§ 5.

Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.
Antalet ledamöter skall vara minst sju stycken samt minst sex
ersättare, som alla utses av årsmötet.
Ordföranden utses av årsmötet på ett år. Övriga
styrelseledamöter och styrelseersättare utses för en period av två
år, på så sätt att halva antalet ledamöter väljs det ena året och
halva det andra med växelvis avgång.
Årsmötet väljer styrelse utifrån förslag från valberedningen eller
de närvarande vid årsmötet. Av styrelsens ledamöter (ej
ordförande) skall hälften representera vardera förening.
Respektive förening har möjlighet att låta sig företrädas även av
personer utanför föreningarna.
Styrelsen är beslutför när minst fyra eller halva antalet ledamöter
eller ersättare enligt på årsmötet fastställd turordning är
närvarande.
Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.
Anställd personal som t.ex. verksamhetschef och personligt
ombud, kan ej ingå i PO-Skånes styrelse, men kan adjungeras.

§ 6.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och verksamhetschef
var för sig.

§ 7.

Styrelsens befogenheter

Styrelsen äger själv eller genom ombud att i förhållande till tredje
man handla å föreningens vägnar samt att inför domstolar och
myndigheter företräda föreningen.
Styrelsen har arbetsgivaransvar. Styrelsen anställer och
entledigar verksamhetschef och övrig personal.

§ 8.

Finansiering

Föreningen ansöker om medel hos staten, kommuner, landsting,
fonder, organisationer m.fl. För driften av verksamheten.
Föreningen kan även träffa avtal om verksamhet med kommuner,
landsting m.fl.
Det åligger inte medlemsföreningarna att bära ekonomiskt ansvar
för föreningens ekonomi.

§ 9.

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår.

§ 10. Revisorer
Vid årsmötet väljs två revisorer, varav en skall vara auktoriserad,
samt en revisorsersättare vilka har att granska föreningens
räkenskaper och förvaltning.
Revisorerna skall fortlöpande få tillgång till föreningens protokoll
och andra handlingar.
Räkenskaper och verksamhetsberättelse skall tillställas
revisorerna senast 6 veckor före årsmötet.

§ 11. Beslutsordning
Beslut fattas med majoritetsbeslut.
Vid lika röstetal bifalls det beslut som sittande ordförande
biträder. Vid personval väljes den som erhållit en röst över
hälften av de angivna rösterna. Fullmaktsröstning är ej tillåten.

§ 12. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs godkännande av årsmöte med
2/3 majoritet.

§ 13. Nedläggning av verksamheten

Upplösning av föreningen skall fattas med 2/3 majoritet av två på
varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie
årsmöte.
Vid upplösning skall föreningens medel överlämnas till
huvudmännen och fördelas enligt beslut av årsmöte.
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