Stadgar för den ideella föreningen Med lagen som verktyg (MLSV)
Antagna vid bildandemöte den 31 mars 2015

§ 1. Namn
Föreningens namn är Med lagen som verktyg (MLSV).
§

2. Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att försvara och främja de mänskliga rättigheterna för personer med

funktionsnedsättning och att motarbeta diskriminering av desamma. Detta genom att
- bidra till rättspraxis i diskrimineringsfall på grund av funktionsnedsättning,
- öka och sprida medvetenhet om diskriminering av personer med funktionsnedsättning och
hur den bekämpas,
- öka och sprida den juridiska expertisen om diskriminering av personer med
funktionsnedsättning.
Föreningen har sin grund i Independent Living-rörelsens tankesätt och har ett nära samarbete
med Independent Living Institute, dess anmälningstjänst och dess projekt Med lagen som
verktyg.
§

3. Allmännyttighet
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening.

§ 4. Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
§

5. Organ:
Föreningens organ är årsmöte, extra årsmöte, styrelse och revisorer.

§ 6. Regler för medlemskap och uteslutning
Föreningen är öppen för alla som vill arbeta för eller på annat sätt främja föreningens ändamål.
Medlemskap finns i form av ordinarie medlemskap för enskilda och stödmedlemskap utan rösträtt för
organisationer, företag, andra aktörer och enskilda. Medlemskap förutsätter betald medlemsavgift.
Medlem som skadar föreningen kan avstängas av styrelsen och uteslutas av årsmötet.
§

7. Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap ske till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål och
föreningens medlemmar vid kommande årsmöte.
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§

8. Medlemsavgifter
Medlemsavgiften för ordinarie medlem och för stödmedlem är årlig (kalenderår) och fastställs av
årsmötet. Betalda avgifter återbetalas inte.

§

9. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska avhållas senast före maj
månads utgång. Extra årsmöte ska avhållas när minst tre av styrelsens medlemmar så finner lämpligt
eller när minst en tredje del av föreningens medlemmar så påkallar.
Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte ska ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 45 dagar
före årsmötesdagen. Kallelsen ska innehålla information om att eventuella motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast 30 dagar innan årsmötesdagen.

§

10. Rösträtt vid årsmöte
Alla ordinarie medlemmar som har betalat medlemsavgift för kalenderåret har rösträtt. Rösträtt
tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av
revisorer. Stödmedlemmar saknar rösträtt.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.
Omröstning och val ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut ska vara giltigt krävs
enkel majoritet utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning. Vid
lika antal röster har ordföranden vid mötet utslagsröst.

§ 11. Förslag till ärenden vid årsmöte
För att motioner ska behandlas på årsmötet måste de ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 30
dagar före årsmötet. Likaså för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning
gäller 30 dagar.
Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 12. Ärenden på årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande, protokollförare och justerare
Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Föredragning av ekonomisk redovisning
Föredragning av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner
Förslag från styrelsen
Föredragning av verksamhetsplan
Fastställande av medlemsavgifter
Val av styrelseordförande
Val av kassör
Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
Val av suppleanter till styrelsen
Val av valberedning
Val av revisorer
Övriga frågor
Årsmötets avslutande
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§ 13. Styrelsen
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen ska bestå av mellan 4 och 6 ledamöter samt ett flexibelt men mindre antal suppleanter.
Styrelsen beslutar själv om det ska finnas vice ordförande eller andra positioner inom styrelsen och
utser dessa inom sig.
När en styrelseledamot inte kan fortsätta sitt uppdrag avgör den resterande styrelsen hur positionen ska
fyllas fram till nästa årsmöte.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.
Styrelsens ordförande och kassör väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt
varieras ledamöterna genom att halva styrelsen väljs varje år.

§ 14. Styrelsens åligganden m.m.
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.
Det åligger styrelsen
att leda föreningens arbete
att verkställa av årsmötet fattade beslut
att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper
att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsår
att besluta om inval respektive avstängning av medlemmar
Det åligger ordföranden
att föra föreningens talan eller att tillse att annan styrelsemedlem för föreningens talan
att övervaka dess verksamhet
att leda styrelsens arbete samt
att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller eventuella arbetsutskott inkallas

§ 15. Räkenskaper och firmateckningsrätt
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.
Styrelsen utser inom sig vilka som tecknar föreningens firma.

§

16. Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två föreningsrevisorer.
Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.
I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 17. Stadgeändring
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet. Förslag eller ändring av
eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast 30
dagar före årsmötet.
Förslaget ska senast tillsammans med kallelse till årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar.
Eventuella yttranden ska komma styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Till kallelse
bifogas förslag och eventuella yttranden. För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på
årsmöte med en majoritet av minst två tredjedelar av samtliga angivna röster.
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§ 18. Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre månader före årsmötet. Beslut kan inte
tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.
Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten
och stödjs av minst två tredjedelar av de vid båda årsmötena avgivna rösterna.
Om beslut om föreningens upplösning tas ska kvarvarande medel lämnas till organisation som på
lämpligt sätt främjar området.

§ 19. Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening tills frågan avgjorts av årsmötet.
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