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Stadgar för FAMNA – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg
Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013, 2014 och 2017.

§1
Organisationsform och firma
Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg är en ideell förening.
§2
Föreningens ändamål
Föreningen är öppen för organisationer och företag som bedriver idéburen vård och social
omsorg utan vinstsyfte och utan vinstutdelning.
Famna har till uppgift att främja gemensamma intressen och verka för tillväxt och utveckling
för idéburen välfärd utan vinstsyfte.
Detta sker huvudsakligen genom
 att synliggöra idéburen vård och social omsorg och aktivt driva gemensamma frågor
 att utgöra remissinstans
 att bedriva och stödja kvalitets- och utvecklingsarbete
Därtill arbetar Famna med exempelvis
 företagande och ledarskap
 upphandlingsfrågor
 rådgivning vid nyetablering och verksamhetsutveckling
 kompetensutveckling
 samverkan med forskning
 erbjuda gemensam marknadsföring.
§3
Medlemskap
Efter ansökan kan styrelsen bevilja medlemskap för organisation eller företag med verksamhet inom områdena hälso- och sjukvård och social verksamhet inklusive
arbetsintegrerande sociala företag och som förbinder sig att uppfylla nedanstående kriterier.
Kriterier:
 Medlem ska bedriva hälso- och sjukvård, social omsorg och/eller arbetsintegrerande
social verksamhet.
 Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur företagets/organisationens
idé/värdegrund.
 Samhällsansvar och hållbarhet präglar verksamheten.
 Verksamhetens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel, och inte mål, för
att förverkliga idén.
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Vinst/överskott återinvesteras i verksamheten eller överförs till annan verksamhet med
allmännyttigt ändamål.
Medlem förväntas bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete.
Medlem tillämpar öppenhet vad gäller:
o verksamhetens ekonomi
o anställningsvillkor för anställda i ledande ställning
o i förekommande fall styrelsearvoden
o kvalitet.
Medlem förväntas ha kollektivavtal.
Medlem tillämpar meddelarfrihet och meddelarskydd.

Medlem kan bedriva verksamheten i olika associationsformer.
Ansökan om inträde ska vara skriftlig.
Medlem är skyldig att följa dessa stadgar och av styrelse och årsmöte i behörig ordning
fattade beslut och ingångna avtal.
§4
Utträde och uteslutning
Medlem som vill utträda ur Famna, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet
upphör vid det årsskifte som inträffar sex månader efter anmälan kommit styrelsen tillhanda.
Medlem kan uteslutas ur Famna med omedelbar verkan om medlemmen trots medlemskapet
har försummat att betala avgift för föregående verksamhetsår, motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Famnas intressen. Beslut om uteslutning
fattas av styrelsen.
Medlem som utträtt eller blivit utesluten har inte rätt att återfå avgifter eller bidrag eller i
övrigt erhålla någon del av Famnas tillgångar eller tjänster.
Vid ägarskifte skall ny medlemsansökan inkomma till Famna.
§5
Avgifter
Medlem ska till Famna erlägga de avgifter som fastställs av årsmötet.
§6

Organisation

Medlemmarnas inflytande på Famnas verksamhet och förvaltning utövas genom:
Årsmötet och styrelsen
§7
Årsmöte
Årsmötet är Famnas högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj varje år efter kallelse av styrelsen.
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Ordinarie årsmöte ska:
1. förrätta val av ordförande att leda årsmötet
2. förrätta val av protokollförare och två justeringsmän, tillika rösträknare
3. fastställa röstlängd
4. besluta huruvida årsmötet är stadgeenligt utlyst
5. fastställa dagordning
6. behandla styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
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7. behandla revisorernas berättelse
8. fastställa resultat- och balansräkning
9. besluta om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
10. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
11. fastställa verksamhetsinriktning med utgångspunkt från Famnas ändamålsparagraf
12. besluta om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
13. besluta om arvoden till förtroendevalda
14. besluta om antalet styrelseledamöter för ett år
15. välja ordförande för en tid av ett år
16. välja styrelseledamöter för en tid av ett eller två år
17. välja två revisorer och två revisorssuppleanter för ett eller två år
18. välja valberedning för ett år bestående av ordförande och två övriga ledamöter
19. behandla förslag från medlemmarna som inlämnats till styrelsen senast den 28 februari
årsmötesåret
20. behandla ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande
21. behandla övriga ärenden som anmälts i samband med fastställande av dagordning
Ärenden under punkten 21 får upptas till överläggning men inte till beslut.
Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det behövligt, då minst en av revisorerna eller då minst
10 procent av medlemmarna skriftligen med angivande av ärende begär det.
Kallelse och dagordning m.m.
Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske minst sex veckor i förväg:
 av styrelsen fastställd dagordning
 årsredovisning och revisionsberättelse
 inkomna ärenden från medlemmar samt styrelsens utlåtande över dessa
 förslag från styrelsen.
Vid ordinarie årsmöte får inte beslut fattas i andra frågor än de som angetts i dagordning samt
sådana frågor som står i direkt samband med dessa.
Kallelse till extra årsmöte ska ske minst en vecka i förväg.
Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som angetts i kallelsen.
Omröstningsregler
Vid omröstning på årsmötet har varje medlem en röst.
Varje medlem företräds av endast en person. Frånvarande medlem äger genom fullmakt låta
annan medlem föra sin talan.
Val ska förrättas med slutna sedlar om så begärs. All annan röstning på årsmötet sker öppet.
Ärenden på årsmötet avgörs genom enkel majoritet utom vid stadgeändring och beslut om
riksorganisationens upplösning. Sistnämnda beslut regleras i § 12. Vid lika röstetal gäller:
 att val avgörs genom lottning
 att övriga beslut avgörs genom ordförandens utslagsröst.
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§8
Styrelsen
När årsmötet inte är samlat, är styrelsen högsta beslutande organ och ansvarar för Famnas
angelägenheter.
Sammansättning, arbetsordning och omröstning
Styrelsen ska bestå av en på årsmötet vald ordförande samt minst sex och högst tio övriga
ledamöter. Ledamöterna skall väljas för ett eller två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och andra befattningshavare som kan behövas inom
styrelsen.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av ordföranden. Sammanträde
ska också hållas om minst tre styrelseledamöter begär det.
Styrelsen är beslutmässig då mer än hälften av antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller
vice ordföranden, är närvarande. Är styrelsen inte fulltalig anses beslut föreligga endast när
mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är ense om beslutet.
Varje ledamot har en röst. Ärende avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av ordföranden.
Vid styrelsens möten förs protokoll. Varje närvarande ledamot anses ha biträtt i protokollet
angivna beslut såvida denne inte anmält avvikande mening.
Styrelsens uppgift
Det åligger styrelsen särskilt:
 att årligen fastställa verksamhetsplan och budget
 att tillse att Famnas stadgar efterlevs
 att förbereda årsmötet
 att anställa generalsekreterare
 att förvalta Famnas tillgångar.
Firmatecknare
Styrelsen företräder Famna och tecknar dess firma. Styrelsen äger bemyndiga en eller flera
personer att var och en för sig eller tillsammans företräda Famna och teckna dess firma.
§9
Revisorer
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer av vilka minst
en jämte suppleant för denne ska vara kvalificerad revisor.
Revisorer jämte suppleanter väljs vid ordinarie stämma.
§ 10 Tvist
Tvist mellan Famna och medlem ska avgöras av skiljenämnd som utses enligt gällande lag om
skiljeförfarande.
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§ 11 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av Famnas stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande stämma. I brådskande fall får frågan
avgöras av styrelsen.
§ 12 Beslut om stadgeändring och om riksorganisationens upplösning
Förslag om ändring av Famnas stadgar eller om Riksorganisationens upplösning får inte upptas till behandling av årsmöte annat fall än om detta angivits i kallelse till årsmötet. För beslut
om ändring av stadgarna eller om Famnas upplösning krävs antingen beslut på årsmöte där
samtliga är eniga om beslutet eller beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett
ordinarie årsmöte och där beslutet på det sista mötet biträds av minst 2/3 av de närvarande.
Om upplösning av Famna beslutas ska dess återstående tillgångar disponeras på sätt som
stödjer de i § 2 uppräknade uppgifterna. Beslut om hur tillgångarna ska disponeras ska fattas
av det sista årsmötet.

