Stadgar för ideella föreningen Röingegården
§1
Föreningens firma är Föreningen Röingegården.
§2
Styrelsen har sitt säte i Hässleholms kommun.
§3 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att bedriva och främja goda levnadsvillkor för personer med
funktionsnedsättningar främst genom att erbjuda en allsidig vård och behandling, boende,
rehabilitering och sysselsättning, samt att utan vinstintresse, bedriva handel med varor och tjänster,
som direkt hänförliga till aktiviteter och sysselsättning av klienter som vistas på Röingegården.
§4 Medlemskap
Mom. 1
Medlemskap är öppet för alla, som har intresse för utveckling och förbättring av Röingegårdens
verksamhet. Ny medlem väljs in efter förslag från föreningens styrelse, vid ordinarie årsmöte eller
medlemsmöte.
Mom. 2
Avgifter till föreningen skall inte förekomma.
Mom. 3
Medlem som agerat i strid mot föreningens stadgar eller på annat sätt motarbetar föreningens
verksamhet, kan efter majoritetsbeslut på ordinarie årsmöte uteslutas.
§5 Styrelsen
Mom. 1
Styrelsen skall bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Två av ledamöterna
bör väljas bland medlemmar som är anställda av föreningen. Ledamöter och suppleanter väljs vid
ordinarie årsmöte. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år. Fyllnadsval får förrättas vid
extra årsmöte.
Mom. 2
Valbar till Föreningen Röingegårdens styrelse är föreningens medlemmar.
Mom. 3
Ordförande bör väljas bland medlemmar som inte är anställda av föreningen. Ordförande får inte
inneha befattning i Föreningen Röingegårdens ledningsgrupp. Ordförande väljs för en tid av ett år.
Övriga i Styrelsen bör inte inneha befattning i Föreningen Röingegårdens ledningsgrupp.
Mom. 4
Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter inklusive suppleanter som ersätter ordinarie ledamöter är
närvarande.
§6 Valberedningen
Föreningens valberedning utgörs av 3 medlemmar varav en skall vara sammankallande.
Valberedningen skall ge förslag på ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter, revisorer och
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revisorssuppleant. Valberedningen ska vid nominering bevaka Föreningen Röingegårdens intresse
utifrån
utvecklingsperspektiv. Valberedningen väljs på förslag av ordinarie årsmöte. (Två medlemmar av
valberedningen bör väljas på ett år och återstående på två år).

§7 Ekonomi
Mom. 1

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer som
styrelsen utser.
Mom. 2
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Mom. 3
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av auktoriserad eller godkänd revisor,
vilken jämte auktoriserad eller godkänd revisorssuppleant utses vid ordinarie årsmötet.
§8 Årsmöte
Mom. 1
Ordinarie årsmöte skall hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut.
Mom. 2
Kallelse till årsmöte bör vara medlemmarna tillhanda 10 dagar innan årsmötet.
Mom. 3
Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Fullmakt vid frånvarande på giltigt skäl som t.ex. tjänstärende
eller sjukdom.
Mom. 4
Årsmötets ordförande väljs av årsmötet.
§9 Extra årsmöte
Mom. 1
Vid extra årsmöte är Styrelsen sammankallande.
Mom. 2
Vid behov av fyllnadsval eller vid frågor av väsentlig betydelse för verksamhetens bedrivande är
Styrelsen sammankallande.
§10 Upplösning av förening
Om årsmötet slutligt upplöser föreningen, beslutar det även om disposition av dess egendom. Denna
får under inga villkor fördelas bland medlemmarna utan skall tillfalla sådant ändamål, som står
föreningens syfte enligt § 3 nära, dvs. icke vinst drivande verksamhet.
§11 Stadgar
För ändringar av stadgar fodras att beslutet fattas av två på varandra följande årsmöte varav det ena
skall vara ordinarie årsmöte.
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