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Stadgar för Plunteman Organisation 
§ 1 Föreningens namn är Plunteman Organisation. 

§ 2 Föreningen ändamål:  
- att tillhandahålla information om Dyslexi och HBTQ ifrån ett egenupplevt 
och personligt plan, på ett professionellt sätt för att stärka medmänniskor i 
liknande situationer.  
- att stärka individen ifrån ett egenupplevt och professionellt perspektiv. 
- att vara en stärkande organisation som jobbar med frågor som berör 
område inom Dyslexi och HBTQ, samt närliggande område.  
- att vara en stärkande organisation som jobbar med tillgänglighet i ett 
övergripande perspektiv inom olika handikapp och funktionsnedsättnings - 
frågor och arbeta för tillgänglighet inom alla samhällsområde och därmed 
förenlig verksamhet.  

§ 3 Föreningens organ är: 
3:1. Föreningsstämma 
3:2. Styrelse 
3:3. Revisore 

§ 4 Styrelsesättet:  
Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun. 

§ 5 Medlemskap:  
Till medlem i föreningen antas den som, har deltagit aktivt under en period av 
9 månader, samt stödjer ändamålet med föreningen och i övrigt kan väntas 
följa föreningens stadgar och beslut. Medlem kan endast privatperson bli. 
Nya medlemsskap hanteras av årsmötet, enligt §15:13.  

§ 6 Medlemsskyldighet:  
Medlem är skyldig att betala årsavgift som fastställs av årsstämman. Medlem 
förväntas följa föreningens stadgar och beslut.  

§ 7 Årsavgift: 
Årsavgiften uppgår till högst 500 kr. Erlagda årsavgift återbetalas inte. 
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§ 8 Styrelsen:  
Föreningens styrelse består av minst 3 ledamöter och högst 7. Högst 4 
suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för två år 
i taget. Styrelsen behöver bestå av en av Ordförande, kassör och 
sekreterare. Föreningsstämman utser ordförande. Resterande poster utses 
internt av styrelsen.  

§ 9 Styrelsen:  
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om 
dess angelägenheter. Styrelsen utser två personer som firmatecknare. 
Firman tecknas av en till två i förening.  

Det åligger styrelsen att: 
1. verkställa föreningsstämmans beslut 
2. ha hand om föreningens ekonomi och föra räkenskaper 
3. utse föreningens förtroendemän och fastställa instruktioner för dessa 
4. tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer och fastställa 
instruktioner för dessa 
5. till årsstämman avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret 
6. verka för föreningens syfte i enlighet med föreningens allmänna 
målsättning 

§ 10 Styrelsesammanträde:  
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller annan 
styrelseledamot begär det. Kallelse med föredragningslista skall tillställas 
ledamöter och suppleanter i god tid före mötet. Styrelsen ska ha minst sex 
protokollförda möten per verksamhetsår. Suppleant, som inte tjänstgör för 
ordinarie ledamot, får delta i förhandlingarna men inte i besluten. 

§ 11 Beslutsmässig styrelse:  
Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.  
Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller 
den mening ordföranden biträder. Omröstning inom styrelsen sker öppet. 
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 

§ 12 Räkenskapsår:  
Föreningens räkenskapsår är kalenderår, de vill säga 1:e januari till den 31:e 
december.  
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§ 13 Revisorer:  
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av 
en revisor och högst en revisorssuppleant. Dessa utses av årsstämman tills 
vidare. Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer 
senast under den 31:e mars. Revisorn skall senast den 30:e april avge en 
berättelse över sin granskning.  

§ 14 Föreningsstämma:  
Medlemmarnas rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter 
utövas på föreningsstämma. Därvid har varje medlem en röst.  

En föreningsstämma, som kallas årsstämma, hålls årligen senast under maj 
månad. Därutöver hålls föreningsstämma som kallas extra stämma när 
styrelsen anser att det behövs eller när det begärs av minst två tredjedelar 
(2/3) av föreningens röstberättigade medlemmar. 

Skriftlig kallelse till årsstämma eller extra årstämma skall skicka ut till 
medlemmar tidigare fyra veckor innan senast två veckor före 
föreningsstämman. I kallelse till extra stämma skall anges de ärende, som 
föranlett stämmans sammankallande.  

§ 15 Årsstämma 
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma: 
1. val av årstämmans ordförande och mötes öppnande 
2. god kännande av upprättande av röstlängd 
3. val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
4. fråga om stämmans behöriga utlysande 
5. behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret 
6. revisorernas berättelse för samma tid 
7. fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängliga 
vinstmedel 
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
9. beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår 
10. val av styrelseledamöter och suppleanter 
11. val revisorer och revisorssuppleanter 
12. behandling av motioner, som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild 
ledamot föreslagit till behandling.  
13. behandling av nya medlemmar och eventuell uteslutning av medlemmar.  
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§ 16 Föreningsstämmas ärande:  
Föreningsstämma får endast avgöra ärenden som inkommit till styrelsen 
senast åtta veckor innan ordinarie årsstämma. motioner som ska tas upp på 
årsmötet ska inkommit senaste den 31/12 föregående år. 

§ 17 Föreningsstämma ort:  
Föreningsstämma hålls på ort och plats som styrelsen bestämmer.  
Föreningsstämmas mötesordförande väljs av föreningsstämma.  

Protokollet justeras av ordföranden och två valda justeringsmän. 

Beslut vid föreningsstämma fattas, där dessa stadgar inte föreskriver annat, 
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden 
biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.  

§ 18 Uteslutning:  
Medlem får inte uteslutas innan denne haft tillfälle att yttra sig. Om det inte 
föreligger grova oegentligheter och andra missförhållande. Medlem som inte 
betalat årsavgift inom två månader efter styrelsens uppmaning , utesluts av 
föreningen.  

§ 19 Obundna:  
Föreningen Plunteman Organisation är politiskt och religiöst obunden.  

§ 20 Stadgeändringar:  
Beslut om stadgeändring sker på två föreningsstämmor med enkel majoritet 
på första och två tredjedelar på andra. Medverkar samtliga medlemmar och 
är enhälliga räcker det med ett stämmobeslut.  

§ 21 Upplösning av förening:  
Vid beslut om upplösning av föreningen, förutsätter att beslutet fattats vid 
två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, och vid den senare 
stämman biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Kallelse till den 
senare stämman får inte ske innan första stämman hållits. Den 
föreningsstämma som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om hur 
dess behållna egendom skall disponeras. 
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