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1 kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Föreningens ändamål är att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt liv för
barn och unga med funktionsvariation. Föreningen utvecklar fritidsfrågan för barn och
unga med funktionsvariation och verkar för att främja delaktighet och demokrati för
målgruppen. Föreningen har som målsättning att verksamheten skall vara föräldrafri.
Passalen Göteborg bedriver en egen omfattande verksamhet inkluderande aktiviteter
och medlemskap för privatpersoner och i samarbete med offentlig sektor.
2 § Föreningsnamn och säte
Föreningen namn är Passalen
Förening har sitt säte i Göteborg Stad
3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
4 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår, fr.o.m 1 januari t.o.m
31 december.
5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av verksamhetsledaren.
6 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut från årsmötet med enkel majoritet, dvs att det
förslag som uppnår hälften av de avgivna rösterna segrar.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
7 § Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas på årsmötet med minst 75% av rösterna. Om
föreningen upphör skall samtliga tillgångar fördelas till annan ideell förening som
liknande ändamål. Beslut om fördelningen fattas av årsmötet.

2 kap Medlemmar
1 § Medlemskap
Alla personer som aktivt söker medlemskap och vill stödja föreningens ändamål beviljas
medlemskap. Inom föreningen finns två olika typer av medlemskap:
Ordinarie medlemskap – Personer som aktivt deltar i Passalens aktiviteter.
Stödmedlemskap – Personer som stödjer föreningens ändamål. Stödmedlemmar har ej
rösträtt inom föreningen.
Medlemskapet gäller per kalenderår.
2 § Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta.
3 § Uteslutning
Om en medlem missköter sig eller skadar föreningen kan personen uteslutas. Årsmötet
bestämmer om någon ska uteslutas.
4 § Medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställes årligen av årsmötet.
Medlemsavgiften ingår i deltagaravgiften eller återbetalas av föreningen.
3 Kap Årsmöte
1 § Kallelse och tidpunkt
Årsmötet skall äga rum senast den 31 maj.
Kallelse till årsmötet ska ske senast två veckor före mötet.
Verksamhetsberättelse, årsbokslut och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för
medlemmarna innan årsmötet.
2 § Förslag till årsmötet
Både styrelse och medlem får lämna in förslag att behandlas vid årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före
årsmötet.
3 § Sammansättning och beslutsförhet
Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet är beslutsmässigt
med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4 § Dagordning vid årsmötet
Passalens årsmöte sker på webben.
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Årsmöte öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för stämman
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordningen
5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens berättelse om den ekonomiska förvaltningen
8. Behandling av revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan (Passalens aktivitetskatalog)
11. Fastställande av medlemsavgift för ordinarie- och stödmedlemmar
12. Behandling av förslag från föreningsstyrelsen
13. Behandling av förslag från medlem
14. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen
15. Val av revisor/er
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Årsmötet avslutande
5 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till
extra årsmöte när en revisor eller minst 10% av föreningens röstberättigade medlemmar
begär det. Begäran om extra årsmöte skall ske skriftligen och innehålla skälen för
begäran.
Kallelse med förslag på föredragningslista till extra årsmöte ska ske senast en vecka
innan mötet. Vid extra årsmöte får enbart den eller de frågor som angetts i förslaget till
föredragningslista behandlas.
6 § Beslut och omröstning
Beslut på årsmötet fattas genom enkel majoritet om inget annat angetts i dessa stadgar
kring särskilda frågor. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
4 Kap Valberedning
1 § Sammansättning
Valberedning ska bestå av minst en ledamot vald av årsmötet.
2 § Åligganden
Valberedningen skall förbereda samtliga val vid kommande årsmöte. Valberedningens
förslag skall hållas tillgängligt för medlemmarna före årsmötet.

5 Kap Revision
1 § Revisorer och revision
Årsmötet utser för en tid av ett år en revisor, som har att avge berättelse över sin
granskning. Revisorn bör vara auktoriserad, godkänd eller erfaren i granskningsarbete.
Revisorn har rätt att närvara vid föreningsstyrelsens sammanträden och att inkalla extra
årsmöte.
6 Kap Styrelse
1 § Sammansättning och åligganden
Styrelsen ska bestå av ordförande och minst 2 ledamöter. Totalt får styrelsens storlek ej
överstiga 8 personer.
Ordförande liksom övriga poster fördelas inom styrelsen.
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
2 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordförande är skyldig att kalla
till sammanträde om två ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och minst 50% av ledamöterna
är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.
7 Kap Övriga bestämmelser
All verksamhet skall ha ambitionen av att alla skall kunna delta oavsett
funktionsvariation.
Dessa stadgar har reviderats och antagits vid årsmötet 13/4-2018

