Stadgar antagna den 11/5 - 2016
§ 1 Namn.
Organisationens namn är Forum för Familjevård.
§ 2 Säte.
Forum för Familjevård har sitt säte i Stockholm.
§ 3 Ändamål.
Forum för Familjevård arbetar för familjehemsvårdens utveckling och intresse.
Organisationen verkar för att placerade barns, ungdomars och vuxnas behov tillgodoses.
Forum för Familjevård är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som bygger sin
verksamhet på en humanistisk människosyn.
§ 4 Organisation.
Årsmötet
Forum för Familjevårds högsta beslutande organ är årsmötet.
Styrelsen
Beslutande organ under verksamhetsåret är styrelsen. Varje medlemsorganisation utser en
ledamot och en personlig ersättare till styrelsen för en tid av ett år. Dessa ska anmälas till
valberedningen senast en månad innan årsmötet.
Ordförande
Forum för Familjevårds styrelse ska ledas av en ordförande med god anknytning till
myndigheter, samhälle och verksamhetsområdet.
§ 5 Medlemskap.
* Forum för Familjevård är en samarbetsorganisation för fristående organisationer. Dessa
medlemsorganisationer fattar egna beslut och arbetar med sina respektive frågor obundna av
Forum för Familjevård.
* Medlemmar i Forum för Familjevård är organisationer vilka verkar inom
familjehemsområdet.
* Organisation som vill söka medlemskap ska skriftligt sända in en ansökan om detta till
Forum för Familjevård före första januari det år man vill inträda.
* Medlemskap beslutas av årsmötet.
* Organisation, som säger upp sitt medlemskap i Forum för Familjevård, ska göra detta
skriftligt till styrelsen före första januari det år man vill utträda.
* Organisation som allvarligt skadar Forum för Familjevårds syften och anseende kan
uteslutas av styrelsen. Beslutet ska underställas nästkommande årsmöte.
§ 6 Årsmötet
* Årsmöte i Forum för Familjevård hålls före den 1 juni.

* Extra årsmöte kan kallas av styrelsen. Extra årsmöte ska kallas när hälften av
medlemsorganisationernas ordförande så begär. Extra årsmöte behandlar endast de frågor för
vilka det kallats.
* Kallelse till årsmötet och extra årsmöte ska vara medlemsorganisationerna tillhanda senast
en månad före mötet.
* Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.
* Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisorernas rapport ska vara Forum
för Familjevårds medlemsorganisationer tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.
* Varje medlemsorganisation i Forum för Familjevård kan sända två röstberättigade
representanter till årsmötet. Dessa representanter ska ej ingå i Forum för Familjevårds
styrelse.
* Beslut på årsmötet tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande
utslagsröst.
* Årsmötet väljer ordförande för Forum för Familjevård. Ordförande väljs för ett år.
§ 7 Dagordning för årsmötet
§ 1) Mötets öppnande
§ 2) Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
§ 3) Fastställande av röstlängd
§ 4) Val av årsmötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Justerare
§ 5) Fastställande av dagordning
§ 6) Styrelsens berättelse om det gångna årets verksamhet och förvaltning
§ 7) Revisorernas berättelse
§ 8) Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 10) Verksamhetsplan för år ……
§ 11) Budget för år ……
§ 12) Medlems- och serviceavgift för år ……
§ 13) Medlemskap i FfF
§ 14) Propositioner och motioner
§ 15) Val av ordförande
§ 16) Fastställande av ledamöter och ersättare till FfF:s styrelse

§ 17) Val av revisor och revisorssuppleant
§ 18) Val av valberedning
§ 19) Övriga frågor
§ 20) Mötets avslutande
§ 8 Styrelsen.
* Styrelsen utser två firmatecknare och andra behövliga funktioner.
* Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Den är beslutför då minst hälften plus en
ledamot är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
* Ersättare i styrelsen har närvaro- och förslagsrätt vid alla sammanträden. Vid ordinarie
ledamots förfall inträder den personliga ersättaren.
§ 9 Ekonomi.
Forum för Familjevårds verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
§ 10. Stadgeändringar
Ändringar av dessa stadgar kan med ¾-dels majoritet beslutas av årsmötet.
§ 11. Upplösning av Forum för Familjevård.
* Upplösning av Forum för Familjevård kan ske genom beslut med 3/4-dels majoritet av två
på varandra följande ordinarie årsmöten.
* Vid upplösning av Forum för Familjevård ska eventuella kvarstående tillgångar överföras
till syften som i största möjliga utsträckning uppfyller Forum för Familjevårds ändamål.
Dessa stadgar antogs vid det interimistiska årsmötet för FfF 2005-10-14 och ändrades senast
vid årsmötet 2016-05-11

