Normalstadgar för lokalförening
Dessa normalstadgar antogs av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn vid dess årsstämma 28
februari 2009. Stämman beslöt att på alla ställen där det står ”kommun” i dessa normalstadgar
skall det läsas ”kommun eller motsvarande”. Stadgarna kan alltså användas också för lokalförening med annan geografisk utsträckning än kommun.
Normalstadgarna reviderades senast på årsstämma 15 mars 2014.

Stadgar för Samhällets Styvbarn i ………………….. (kommunens
eller motsvarande namn). Lokalförening av Riksförbundet för
Samhällets Styvbarn.
§ 1. Föreningen
Mom. 1. Föreningens namn är Samhällets Styvbarn i ……………….. (kommunens namn).
Mom. 2. I dess stadgar benämns Samhällets Styvbarn i ………….. (kommunens namn) lokalföreningen.

§ 2. Medlemskap
Mom. 1. Lokalföreningens består av alla Riksförbundet för Samhällets Styvbarns medlemmar i
…………… kommun och utgör lokalförening av riksförbundet, enligt riksförbundets stadgar § 7.
Mom. 2. Lokalföreningen välkomnar alla nya medlemmar till riksförbundet och lokalföreningen i
kommunen.

§ 3. Verksamhet
Mom. 1. Lokalföreningen skall inom kommunen stödja samhällets styvbarn, de vuxna vilka som
barn varit omhändertagna på barnhem, fosterhem, familjehem eller liknande institution.
Mom. 2. Lokalföreningen ordnar efter förmåga samtalsgrupper, kamratstöd och andra aktiviteter
för samhällets styvbarn i kommunen.
Mom. 3. Lokalföreningen bedriver inom kommunen opinionsarbete för upprättelse och kompensation åt barn och numera vuxna vilka felbehandlats eller vanvårdats under omhändertagande på
svenska barnhem, fosterhem, familjehem eller annan liknande institution.
Mom. 4. Lokalföreningen verkar inom kommunen för stärkande av barns rättigheter i kontakten
med samhällets barnavårdande institutioner.
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Mom. 5. Lokalföreningen verkar för ett gott samarbete med kommunen i frågor som rör samhällets styvbarn.
Mom. 6. Lokalföreningen utgör remissinstans för Riksförbundet för Samhällets Styvbarn.
Mom. 7. Lokalföreningen väljer ombud till Riksförbundet för Samhällets Styvbarns årsstämma.
Mom. 8. Lokalföreningen verkar i övrigt för samma syfte som Riksförbundet för Samhällets Styvbarn.
Mom. 9. Lokalföreningen bygger sin verksamhet på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, sådana som de kommer till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, samt den Europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Mom. 10. Lokalföreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 4. Organisation
Mom. 1. Lokalföreningens högsta beslutande organ är dess årsmöte.
a.) Årsmötet hålls före 15 februari varje år. Årsmötet kallas två veckor före dess öppnande. Dagordningsförslag för årsmötet skall medfölja kallelsen.
b.) Alla lokalföreningens medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet.
Röstning genom fullmakt eller ombud är ej tillåten. Beslut tas med enkel majoritet i fall där inte
annat är stadgat.
c.) Årsmötet granskar föregående års verksamhet och fattar beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
d.) Årsmötet väljer för lokalföreningen en styrelse som skall bestå av minst tre personer, varvid
lokalföreningens ordföranden väljs separat.
e.) Årsmötet utser två revisorer.
f.) Årsmötet väljer delegater till Riksförbundet för Samhällets Styvbarns årsstämma.
Mom. 2. Mellan årsmötena leds lokalföreningens verksamhet av dess styrelse.
a.) Lokalföreningens styrelse skall bestå av minst tre personer, bland vilka skall vara lokalföreningens ordförande, en kassör och en sekreterare.
b.) Ordföranden kallar styrelsen till möte och företräder lokalföreningen i kommunen.
c.) Kassören skall föra lokalföreningens räkenskaper i god ordning och vid styrelsemöten underrätta styrelsen om lokalföreningens ekonomiska ställning.
d.) Sekreteraren för förslags- och beslutsprotokoll vid styrelsens och lokalföreningens möten. De
justerade protokollen skall delges förbundsstyrelsen i Riksförbundet för Samhällets Styvbarn.
e.) Ordföranden och kassören utgör Samhällets Styvbarn i ………….. (kommunens namn) firmatecknare, och har att efter styrelsens föreskrifter enskilt eller gemensamt teckna lokalföreningens
firma.
f.) Styrelsen har att till årsmöte framlägga verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och bokslut
för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret, samt budget för kommande verksamhetsår.
Mom. 3. Styrelsen kallar till medlemsmöte minst två gånger om året, varav ett möte kan vara årsmötet. Dessa möten skall protokollföras.

§ 5. Ekonomi
Mom. 1. Lokalföreningen har egen ekonomi, skiljd från riksförbundets. Influtna medel skall användas lokalt, till den verksamhet som lokalföreningen åläggs av § 3.
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Mom. 2. Lokalföreningen erhåller, i enlighet med beslut av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn, en bestämd andel av de medlemsavgifter som till riksförbundet årligen inbetalats av dess
medlemmar i ………………. kommun.
Mom. 3. Lokalföreningen baserar sin ekonomi på egna intäkter och bidrag, men upptager inte
särskild lokal medlemsavgift.

§ 6. Stadgar
Mom. 1. Ändring av dessa stadgar, undantaget § 7, kräver beslut med enkel majoritet vid två på
varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Ändring kan även ske, undantaget § 7,
efter beslut av ett årsmöte, förutsatt att beslutet tas med 2/3 majoritet.
Mom. 2. Ändring av § 7 kräver beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara
ordinarie, varvid beslutet på båda mötena skall tas med 2/3 majoritet.
Mom. 3. Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar hänskjuts frågan till lokalföreningens styrelse,
som efter hörande av revisorerna fattar beslut med enkel majoritet. Invändning mot föreningsstyrelsens beslut i sådan fråga ställs till årsmötet, som avgör om den skall ta upp frågan till behandling.
Mom. 4. Skulle organisatorisk fråga uppstå som inte uttryckligen täcks av dessa stadgar, så följs
stadgarnas intentioner och svensk föreningspraxis under iakttagande av vad som i § 3, mom. 9, är
stadgat.

§ 7. Upplösning
Mom. 1. Lokalföreningen Samhällets Styvbarn i ……………. (kommunens namn) kan upplösas
genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Förslag om
upplösning skall medfölja möteskallelsen. Beslut tas med enkel majoritet.
Mom. 2. Vid upplösning skall ej använda kommunala anslag återlämnas till kommunen, medan
lokalföreningens handlingar och övriga tillgångar överlämnas till Riksförbundet för Samhällets
Styvbarn.
Dessa stadgar antogs av Samhällets Styvbarn i ……………………, Lokalförening av Riksförbundet
Samhällets Styvbarn, vid dess konstituerande möte XX/XX 20XX.
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