Stadgar
Majblommans Riksförbunds
Lokalföreningar
Beslut vid förbundsstyrelsemötet 2004-09-10

Stadgar för Majblommans Riksförbunds Lokalföreningar
§1

Lokalföreningens namn
Lokalföreningens namn är Majblommeföreningen i…………………….…
…………………………………………………………………………….
(plats att skriva ortsnamnet/LF:s namn)

§2

Lokalföreningens säte
Lokalföreningen har sitt säte i …………………..………………..kommun

§3

Syfte
Lokalföreningen skall genom insamlade medel förebygga, bekämpa och lindra
sjukdomar, funktionshinder, skador och sociala missförhållanden hos barn i
lokalföreningens insamlingsområde samt bidraga till Majblommans riksprojekt.

§4

Organisation
Lokalföreningen är ansluten till Majblommans Riksförbund, till vilket
lokalföreningen betalar en årlig medlemsavgift. Avgiften fastställes av
representantskapet.

§5

Lokalföreningens verksamhetsår
Lokalföreningens verksamhetsår är 1 september – 31 augusti.

§6

Lokalföreningens styrelse
Styrelsen bör bestå av minst sju ledamöter. Den utser inom sig bland annat
ordförande, kassaförvaltare, sekreterare och firmatecknare.
Ledamöternas mandattid är tills vidare.

§7

Lokalföreningens uppdrag
Lokalföreningen verkställer varje år inom sitt insamlingsområde försäljning av
majblommor på villkor som representantskapet fastställt.
Lokalföreningen förfogar över medel insamlade inom dess insamlingsområde,
vilka skall användas till i § 3 angivna ändamål, varvid Riksförbundets riktlinjer
för utdelning skall följas.
Lokalföreningens styrelse åligger att förvalta dess tillgångar och ta hand om
föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall till Majblommans Riksförbund, senast den 30 november, på
fastställd blankett, avlämna redogörelse för verksamheten under gånget
verksamhetsår.

§8

Lokalföreningens årsmöte
Föreningens medlemmar avhåller ordinarie årsmöte före november månads
utgång på dag som ordföranden bestämmer. Årsredovisning och revisionsberättelse skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före årsmötet.
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
-

Årsredovisning och berättelse över föregående års verksamhet
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Eventuella kompletteringsval till styrelsen
Eventuella val av övriga funktionärer
Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Insamlingsresultat och anslag för utdelning
Kommande års insamlingsmål och beställning av majblommor
Frågor som av enskilda medlemmar hänskjutes till mötet

Extra sammanträde hålles, då styrelsen finner sådant erforderligt. Sammanträden skall protokollföras.
§9

Revision
Revisionen skall ske med iakttagande av god revisionssed.
Styrelsen skall till revisorerna senast den 30 september överlämna erforderliga
handlingar.
Revisorerna skall avlämna sin berättelse senast den 31 oktober varje år.

§ 10 Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast göras vid ordinarie årsmöte
och om två tredjedelar av mötets deltagare därom är ense. För att bli gällande
förutsättes representantskapet medgivande till ändringarna.
§ 11 Lokalföreningens upplösning
Beslut om lokalföreningens upplösning kan endast fattas vid ordinarie
årsmöte och om två tredjedelar av mötets deltagare är därom ense.
Beslutas om upplösning skall lokalföreningens tillgångar överlämnas till
Majblommans Riksförbund.
Har lokalförening inte bedrivit verksamhet genom att sälja majblommor eller
ge bidrag under två år, skall föreningen anses upplöst. Föreningens behållna
tillgångar skall då överlämnas till Majblommans Riksförbund.

Stadgar antagna vid Lokalföreningens årsmöte
den…………………………………………………………………
………………………………………
Ordförande

…………………………………
Sekreterare

