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Stadgar för Majblommans Riksförbund
§1

Förbundets namn
Förbundets namn är Majblommans Riksförbund.

§2

Förbundets syfte
Majblommans Riksförbund ska genom insamlade medel förebygga, bekämpa
och lindra sjukdomar, funktionsnedsättning, skador och sociala
missförhållanden hos barn i Sverige. FN:s konvention om barnets rättigheter
ska ligga till grund för förbundets verksamhet.

§3

Organisation
Riksförbundet är en sammanslutning av Majblommans lokalföreningar.
Riksförbundet har sitt säte i Göteborg.

§4

Representantskapets sammansättning
Ordförande i representantskapet är landshövdingen i Västra Götalands Län.
Representantskapet ska bestå av minst 20 ledamöter och högst 45 ledamöter.
Lokalföreningarna lämnar förslag på ledamöter i Representantskapet till en
valberedning. Valberedningen har att ta hänsyn till:


att en geografisk spridning eftersträvas,



att lokalföreningar i olika delar av landet blir representerade,



att lokalföreningar med olika stora verksamheter blir företrädda,



att ledamöter har insikt och erfarenhet av de frågor som har med förbundets
verksamhet att göra.

Valberedningen lämnar förslag på lämpliga ledamöter till representantskapet som
sedan beslutar.
Ledamot utses för en period av tre år på så sätt att en tredjedel utses vid
varje årsmöte.

§5

Styrelse
Riksförbundets verksamhet handhas av en styrelse som väljs ur representantskapet.
Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter.
Ledamot utses för en period av 3 år.

§6

Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska bedriva verksamheten så att förbundets syfte uppnås.
Styrelsen svarar för förbundets organisation och förvaltning av förbundets
angelägenheter.
Styrelsen ska tillse att organisationen beträffande bokföringen och
medelsförvaltningen även innefattar tillfredsställande kontroll och tillse
att förbundets bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag och att
medelsförvaltningen skötes på ett betryggande sätt.
Styrelsen ska utfärda de instruktioner och riktlinjer som erfordras för sig
själv och generalsekreteraren för att kunna handha den löpande
förvaltningen.
Styrelsen ska förordna två eller fler personer att teckna Riksförbundets
firma.
Styrelsen ansvarar för att Majblommans varumärke och produkter skyddas.
Styrelsen upprättar årligen berättelse över Riksförbundets verksamhet samt en
samredovisning av riksförbundets och lokalföreningarnas samlade verksamhet.

§7

Valberedningen
Valberedningen ska bestå av representantskapets ordförande och en av
styrelsen utsedd ledamot samt ytterligare en ledamot som utses av
representantskapet.
Valberedningen bereder valen till representantskap och styrelse.

§8

Beslutförhet
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§9

Omröstning
Vid representantskapet har varje ledamot en röst.
Vid omröstning inom styrelsen gäller som beslut den mening, varom flertalet i
beslutet deltagande förenar sig. Omröstning sker öppet, dock att omröstning
vid val ska ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal för olika meningar sker vid val
avgörande genom lottning och i övriga ärenden genom ordförandens
utslagsröst.

§ 10

Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordföranden
eller minst en tredjedel av ledamöterna så begär.

§ 11

Representantskapets årsmöte
Skriftlig kallelse till årsmöte ska vara ledamöterna tillhanda senast en
månad före årsmötet.
Förslag till dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse samt motioner och
frågor som av styrelsen, lokalförening eller enskild person hänskjutits till
representantskapet, ska vara ledamöterna tillhanda senast en vecka innan årsmötet.
Vid årsmötet ska behandlas följande ärenden:


Riksförbundets årsredovisning



Revisorernas berättelse



Ansvarsfrihet för styrelsen



Val av ledamöter i representantskapet



Val av ordförande för styrelsen samt styrelsens ledamöter



Val av valberedning



Val av två revisorer (varav en auktoriserad samt en förvaltningsrevisor)



Val av revisorssuppleanter för vardera revisor



Arbetsordning, uppgifter för styrelse och generalsekreterare samt
attestregler.



Fastställande av årsavgift och andra redovisningsvillkor för lokalföreningarna



Verksamhetsplan för innevarande år



Verksamhetsplan och budget för kommande år



Motioner och frågor som av styrelsen, lokalföreningar och enskild person
inom Riksförbundet hänskjutits till representantskapet.

Motioner ska vara styrelsens ordförande tillhanda senast 3 månader innan
representantskapets årsmöte.

§ 12

Verksamhetsår
Riksförbundets verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§ 13

Kansli
Styrelsen anställer generalsekreterare som är chef för kansliet samt beslutar
om dennes befattningsbeskrivning.

§ 14

Revision
Styrelsen ska till revisorerna senast den 30 mars överlämna erforderliga handlingar för
att revisionen ska kunna fullgöras.
Revisorerna ska avlämna sin berättelse senast den 30 april varje år.

§ 15

Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan göras vid representantskapets
årsmöte på förslag av medlem inom representantskapet eller av lokalförening. Sådant
förslag ska skriftligen insändas till styrelsens ordförande senast två månader innan
ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av stadgar kan fattas då två tredjedelar av
representantskapets ledamöter därom är ense.

§ 16

Riksförbundets upplösning
Beslut om riksförbundets upplösning ska fattas vid två årsmöten.
Beslutet ska vid båda tillfällena fattas med fyra femtedelars majoritet.
Beslutas om upplösning av förbundet ska styrelsen ansvara för att riksförbundets
tillgångar kommer att användas till ändamål som överensstämmer med förbundets
syfte.

