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Stadgar
för Casa Minunatas stödförening
fastställda vid konstituerande möte den 31 augusti 2011.
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Casa Minunatas stödförening och har sitt säte i Bollebygds
Kommun.
§ 2 Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka för Casa Minunatas utveckling samt att ekonomiskt
stödja skolans verksamhet för barn och ungdomar med speciella behov.
§ 3 Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla som vill verka och arbeta för föreningens ändamål och syfte
samt årligen, på beslutad förfallodag, betalar den av föreningen fastställda
medlemsavgiften.
§ 4 Organisation
Föreningens beslutande instanser är årsmöte eller föreningsmöte. Föreningsmöte hålls då
styrelsen beslutar eller en tredjedel av föreningens medlemmar så begär. Styrelsen
företräder föreningen och fattar beslut mellan föreningsmöten. Verksamhetsåret är
kalenderår.
§ 5 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad. Skriftlig eller elektronisk kallelse till
årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor före mötet.
Dagordningen skall innehålla:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare/rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av budget och avgifter
11. Övriga propositioner
12. Motioner
13. Val av styrelse, revisorer och valberedning.
§ 6 Rösträtt på årsmöte och föreningsmöte
Varje medlem har en röst och röstning kan inte ske genom fullmakt eller ombud.
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§ 7 Styrelse
Föreningen leds av en styrelse med minst 4 och högst 6 ledamöter. Består styrelsen av
förre än 5 ledamöter skall minst en suppleant utses. Styrelse och suppleanter väljs vid
föreningens årsmöte. Styrelsen utser inom sig ordförande, v ordförande, sekreterare och
kassör. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen är
beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst 4 ledamöter varav ordförande eller
vice ordförande är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening ordföranden biträder.
§ 8 Revisorer
Vid årsmötet väljs 1 eller högst 2 revisorer med eller utan suppleanter. Revisorerna skall
granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. Revisorerna skall till
föreningens årsmöten inlämna en skriftlig revisionsberättelse och där till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9 Föreningens upplösning
Vid frågor om föreningens upplösning skall beslut fattas med ¾ majoritet.
Kvarvarande tillgångar skall då i första hand överföras till Stiftelsen Casa Minunata om den
då bedriver skolverksamhet för handikappade barn. I annat fall skall tillgångarna överföras
till annan ideell verksamhet som bedrivs för handikappade barn. Vid föreningens sista
sammanträde skall styrelsen erhålla direktiv om hur tillgångarna utdelas.
§ 10 Stadgeändring
För ändring av stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet vid årsmöte eller extra
årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna måste inges skriftligen till styrelsen senast 30
dagar före föreningens årsmöte.
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