Skapat: april -97
Reviderat: april -03
maj -13

HSO VÄSTERBOTTENS

STADGAR

S i d a 1 | 10
HSO Västerbottens STADGAR

§1
Samarbetsorganets namn, ändamål, m.m.
Mom. 1, Namn
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Västerbottens län (”HSO Västerbotten”) är
en partipolitiskt och religiöst obunden samarbetsorganisation för länstäckande
funktionshinderföreningar. Genom HSO Västerbotten arbetar medlemsföreningarna
tillsammans och ger varandra stöd. Dessa stadgar ska ligga till grund för samarbetet.
Föreningen har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

Mom. 2, Syfte och mål
HSO Västerbottens medlemmar arbetar tillsammans för att ge människor med
funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden. Målet
är att uppnå ett samhälle för alla genom intressepolitiskt arbete. HSO Västerbotten
verkar för att alla funktionshinder undanröjs.

Funktionsnedsättning:

Mom. 3, Definitioner
en persons nedsättning av fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga

Funktionshinder:

begränsning som en funktionsnedsättning
innebär för en person i relation till omgivningen
(attityder och miljö)

Handikapp:

används i dag främst i sammansättningar som
inte syftar på en enskild individ:
handikappomsorg, handikappolitik,
handikappersättning, handikapptoalett osv.

De sju övergripande funktionsnedsättningsgrupperingarna:
Medicin, Rörelse, Psykiskt, Hörsel, Syn, Överkänslighet och Kognitivt.
Genom medlemskap i HSO Västerbotten ansluter sig medlemsföreningen till
samarbetsorganisationens definitioner.

Mom. 4, Uppgifter
HSO Västerbottens uppgifter är:
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Att

verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande
frågor tas tillvara i samhället.

Att

underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom utrednings- kontaktutbildnings- och informationsverksamhet.

Att

stödja medlemsföreningarnas administrativa och ekonomiska utveckling.

Att

arbeta för att det i varje kommun finns en samarbetsorganisation eller andra
samarbetsformer mellan funktionsnedsättningsorganisationerna.

Att

ta initiativ till, samt genom utbildning, information och administrativt stöd främja
samverkan mellan funktionsnedsättningsorganisationerna på regional och lokal
nivå.

Att

stimulera den politiska debatten inom områden av betydelse för personer med
funktionsnedsättning.

§2
Medlemskap
Mom. 1, Villkor för medlemskap
Medlemskap kan beviljas länstäckande handikappförening, som är ansluten till
riksförbund, vars ändamål står i överensstämmelse med HSO Västerbottens stadgar.
Föreningen ska uppfylla följande villkor:
1. Medlemmar med funktionsnedsättning har ett avgörande inflytande i styrelse och
andra beslutande församlingar. I detta avseende jämställs:
a) närstående till barn med funktionsnedsättning/funktionshinder.
b) närstående till vuxna, som på grund av sina funktionsnedsättningar kan
behöva stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället
2. Föreningen ska vara representativ för den funktionsnedsättning den företräder.
3. Föreningen ska vara demokratisk uppbyggd.
4. Föreningen ska bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för
alla, som uppfyller medlemsföreningens villkor för medlemskap.
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Mom. 2, Ansökningshandlingar
Organisation som söker inträde ska, om möjligt, redovisa program, stadgar samt
verksamhets- och ekonomisk berättelse för de senaste året.

Mom. 3, Beslut om medlemskap
HSO Västerbotten beslutar om medlemskap vid årsmötet.

Mom. 4, Medlemsavgifter
Medlemsföreningarna erlägger avgifter i enlighet med beslut som fattas av årsmötet.

§3
Organisation
Mom. 1, Organisation
HSO Västerbottens beslutande nivåer är:
1.
2.
3.
4.

Årsmötet
Ordförandemötet
Styrelsen
För beredning av frågor till de beslutande organen ska finnas ett kansli.

§4
Årsmötet
Mom. 1, Årsmötets status
Årsmötet är HSO Västerbottens högsta beslutande nivå. Årsmötet består av två ombud
för varje medlemsförening samt av styrelsens ordinarie ledamöter och tjänstgörande
ersättare. Årsmötet får fatta beslut i, för medlemsföreningarna, gemensamma frågor.
Årsmötet har dock inte rätt att uttala sig i frågor som rör enskild förening, om föreningen
motsätter sig detta, s.k. hjärtefrågor.

Mom. 2, Yttrande och förslagsrätt
Endast föreningarnas ombud har rösträtt. Styrelsens ledamöter och ersättare har dock
yttrande och förslagsrätt. Revisorerna har yttrande och förslagsrätt i frågor som gäller
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samarbetsorganets ekonomi och förvaltning. Årsmötet har i övrigt rätt att besluta att ge
en person yttranderätt i viss fråga eller för hela årsmötet.

Mom. 3, Tid för årsmötet
Årsmötet hålls varje år före maj månads utgång, på tid som årsmötet beslutar. Genom
detta beslut har föreningarna kallats till nästa årsmöte.

Mom. 4, Extra årsmöte
Extra årsmöte inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen så beslutar eller
om en tredjedel av föreningarna så begär. Det ska hållas senast två månader efter beslut
därom. Andra frågor än de som föranlett inkallande av extra årsmöte får inte behandlas.
I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

Mom. 5, Rätt att väcka förslag
Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag samt motioner från
medlemsföreningarna. Motion ska vara styrelsen tillhanda för beredning senast tre
månader före årsmötet. Motion som avser HSO Västerbottens stadgar ska vara styrelsen
tillhanda för beredning sex månader innan årsmöte.

Mom. 6, Handlingar till årsmötet
De handlingar som ska behandlas på årsmötet ska vara ombud och medlemsföreningar
tillhanda senast fyra veckor före mötet.

Mom7, Årsmötets dagordning
Årsmötet ska på sin dagordning behandla:
1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
2. Godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dag och arbetsordning
4. Val av årsmötesfunktionärer
5. Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsredovisning för föregående år
6. Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande för två år, vartannat år
9. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år
10. Val av tre ersättare för ett år
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11. Val av två revisorer för två år
12. Val av två ersättare för ett år
13. Val av tre ledamöter till valberedning för två år
14. Behandling av motioner och styrelsens förslag
15. Beslut om arvoden
16. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
18. Beslut om rambudget och medlemsavgift för nästkommande år
19. Tid för nästa årsmöte
20. Övrigt, ej beslutande

Mom. 8, Årsmötets beslutsregler
För alla beslut samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som biträdes av tjänstgörande ordförande, utom vid val då lottning avgör. Vid begäran
skall sluten omröstning ske. Vid upplösning av HSO Västerbotten sker detta enligt HSO
Västerbottens stadgar §11. Vid beslut om att ändra i HSO Västerbottens stadgar sker
detta enligt HSO Västerbottens stagar §9.

§5
Ordförandemöte
Mom. 1, Ordförandemötets status
Ordförandemötet är mellan årsmötena HSO Västerbottens högsta beslutande nivå i
funktionshinderpolitiska frågor. Mötets arbete ska främst inriktas på frågor av
gemensamt intresse för medlemsföreningarna, samt på övergripande och
framtidsinriktade frågor.

Mom. 2, Sammansättning
Ordförandemötet består av föreningarnas ordförande samt av styrelsens ordinarie
ledamöter eller tjänstgörande ersättare. Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för
ordföranden. Styrelsens ordförande och vice ordförande är också ordförande och vice
ordförande på ordförandemöten.
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Mom. 3, Beslut av ordförandemötet
Ordförandemötet har rätt att fatta beslut i för medlemsföreningarna gemensamma
funktionshinderpolitiska frågor. Mötet har dock inte rätt att uttala sig i frågor, som rör
enskild förening, om föreningen motsätter sig detta, s.k. hjärtefrågor. Ordförandemötet
behandlar förslag från styrelsen och medlemsföreningarna. Förslag från föreningarna
ska ha inkommit till samarbetsorganets kansli i så god tid att det kan beredas av kansliet
och styrelsen samt sändas ut i förväg till ordförandemötets ledamöter.

Mom. 4, Yttrande, förslag och rösträtt
Föreningarnas representanter samt styrelsens ordinarie och tjänstgörande ersättare har
yttrande- förslags- och rösträtt. Ordförandemötet kan ge annan person yttranderätt i viss
fråga eller för hela sammanträdet.

Mom. 5, Antal sammanträden
Ordförandemötet sammanträder minst två gånger per år på styrelsens kallelse. Kallelse
ska vara ledamöterna tillhanda minst fyra veckor före sammanträdet. Handlingar ska
vara ledamöterna tillhanda senast två veckor före sammanträdet.

§6
Styrelsen
Mom. 1, Styrelsens status
Styrelsen är HSO Västerbottens verkställande nivå, samt beredande nivå till årsmötet.
Styrelsen ansvarar inför årsmötet för samarbetsorganisationens förvaltning och
ekonomi. Styrelsen leder den löpande verksamhet och får inom de ramar som årsmötet
beslutar, fatta nödvändiga beslut och företräda HSO Västerbotten.

Mom. 2, Antal ledamöter m.m.
Styrelsen består av sju ledamöter och tre ersättare. Antalet ledamöter och ersättare kan,
om årsmötet beslutar, komma att ändras. Ordförande, kassör och studieorganisatör väljs
särskilt. Ersättarna väljs för ett år. Styrelsen bör bestå av ojämnt antal ledamöter.
Styrelsen bör, i så stor utsträckning som möjligt, innefatta representation från de sju
funktionsnedsättningsgrupperna (HSO Västerbottens stadgar §1, Mom. 3). Ersättarna
kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör om ledamot är frånvarande. Ersättarna
inträder i den ordning de valts.
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Mom. 3, Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dessa ledamöter, eller ersättarna är
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av tjänstgörande
ordförande.

Mom. 4, Antal sammanträden
Styrelsen har minst sex sammanträden per år. Ordföranden eller en majoritet i styrelsen
kan besluta om att kalla till extra sammanträde.

Mom. 5, Konstituering
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och firmatecknare och utfärdar bestämmelser
för dessa.

§7
Kansli
Mom. 1, Kansli
HSO Västerbotten håller för sitt fortlöpande arbete ett kansli. Kansliet ska bereda
ärenden till styrelsen och ordförandemötet samt verkställa deras beslut.

Mom. 2, Kanslichef
Kansliet leds av en kanslichef som också är ansvarig föredragande i styrelsen och
ordförandemötet.

§8
Räkenskaper och revision
Mom. 1, Räkenskaper och revision
HSO Västerbottens räkenskaper förs per kalenderår och ska jämte bokslut före 1 mars
varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa lämnar sin
revisionsberättelse i sådan tid att revisorernas berättelse kan sändas ut i stadgeenlig tid.
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För granskning av HSO Västerbotten förvaltning väljer årsmötet två revisorer och två
ersättare. De förtroendevalda revisorernas huvudsakliga uppgift är att genomföra
revision av samarbetsorganisationens verksamhet och ska ägna särskild omsorg åt
granskningen av effektivitet och måluppfyllelse i verksamheten.

§9
Stadgar
Mom. 1, Ändringar
Beslut om att ändra i dessa stadgar ska fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs
minst två tredjedelars majoritet.

§10
Uteslutning och utträde
Mom. 1, Kriterier för uteslutning
Medlemsförening som bryter mot HSO Västerbottens stadgar, skadar dess syften eller
mål, ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap i § 2 mom. 1 eller ej betalar
beslutad medlemsavgift kan uteslutas.

Mom. 2, Beslut om uteslutning
Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

Mom. 3, Utträde
Medlemsförening som önskar utträde ur samarbetsorganisationen anmäler detta
skriftligt till styrelsen senast tre månader före årsmötet. Årsmötet beviljar utträde från
och med kommande kalenderårsskifte.
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§11
Upplösning
Mom. 1, Upplösning
HSO Västerbottens upplösning kan endast ske genom beslut med två tredjedels
majoritet, vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Vid
upplösning övertar medlemsföreningarna HSO Västerbottens tillgångar och åtaganden.
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