Stadgar för Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar
(IFFK)
§1
Föreningens namn
Föreningens namn är Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar.
§2
Föreningens ändamål
Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja kunskapen om och påverka utvecklingen
av sociala försäkringar samt samverkan mellan samhällets olika välfärdssystem. Detta sker
bland annat genom att sprida information, medverka vid utredningar och stödja
kunskapsutvecklingen både nationellt och internationellt.
§3
Styrelsens säte
Årsmötet beslutar var föreningens säte ska vara.
§4
Verksamhet
Föreningen ska aktivt verka för ändamålen i §2.
Finansieringen sker i form av medlemsavgifter samt av placerade medel.
§5
Medlemskap
Föreningen är öppen för alla intresserade som vill verka i föreningens anda.
§6
Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av årsmötet för de kommande åren.
Medlemsavgiften ska erläggas inom 30 dagar efter anmodan.
§7
Utträde
Anmälan om utträde ska ske skriftligt. Erlagd årsavgift återbetalas ej.
§8
Uteslutning
Medlem kan genom styrelsebeslut uteslutas ur föreningen
dels om medlem försummat att betala medlemsavgift,
dels om styrelsen finner att medlem inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller dess
medlemmar eller vidtagit åtgärder som skadar eller motarbetar föreningen eller dess
medlemmars intressen.
§9
Organisation
Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:
- Årsmöte
- Medlemsmöte
- Styrelsen

§10
Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls vartannat år senast under maj
månad. Alla medlemmar har rätt att delta i Årsmötet.
Vid varje årsmöte ska följande ärenden förekomma till behandling:
a)
Årsmötets öppnande
b)
Val av ordförande och sekreterare för mötet
c)
Val av protokolljusterare och rösträknare
d)
Upprättande och godkännande av röstlängd
e)
Fastställande av föredragningslista
f)
Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
g)
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för de gångna
räkenskapsåren
h)
Revisionsberättelser
i)
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j)
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen under
vart och ett av de gångna verksamhetsåren
k)
Fastställande av medlemsavgiftens storlek under de kommande åren
l)
Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer
m)
Redovisning av kommande års verksamhetsplan och budget
n)
Behandling av inlämnade motioner
o)
Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till årsmötet
p)
Fastställande av styrelsens storlek
q)
Val av ordförande, kassör och ledamöter
r)
Val av revisorer och revisorssersättare
s)
Fastställande av antal ledamöter i valberedning
t)
Val av ledamöter i valberedning, val av sammankallande
u)
Beslut om föreningens säte
v)
Övriga ärenden
w)
Val av representanter till andra organisationer (i förekommande fall)
x)
Årsmötets avslutning

Dagordning jämte verksamhets och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse,
förslag från styrelsen och valberedningens förslag till förestående val ska delges alla
medlemmar senast tio dagar före årsmötet.
§11
Medlemsmöte
Medlemsmöte inkallas när styrelsen finner detta nödvändigt eller då minst en femtedel av
medlemmarna begär det. Vid medlemsmöte får endast avgöras ärende för vilket
medlemsmötet sammankallats.

§12
Styrelse
Föreningens styrelse utses av årsmötet.
Styrelsen ska uppgå till 5-7 ledamöter. Samtliga ledamöter väljs på 2 år. Av styrelsens
ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsen ska leda föreningens verksamhet, handlägga och förvalta dess angelägenheter samt
verka för att realisera föreningens i §2 angivna verksamhetsmål.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av antalet ledamöter
begär det. Den är beslutsmässig då fler än hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet varvid ordföranden har utslagsröst.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller ordföranden och kassören eller den eller de
ledamöter som styrelsen utser, två i förening.
§13
Revisorer
Föreningen ska ha två revisorer och en ersättare.
§14
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§15
Räkenskaper
Föreningens räkenskaper ska föras i den ordning god redovisningssed kräver.
§16
Motionsrätt
Motion till årsmötet kan väckas av varje medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast
två månader innan årsmöte och senast en vecka innan medlemsmöte.
Styrelsen ska sammanställa motionerna och avge yttrande över dem.
§17
Kallelser och meddelanden
Kallelse till årsmöte ska ske senast åtta veckor innan årsmöte, och senast fyra veckor innan
medlemsmöte. (Kallelser och övriga meddelanden sker i den form som för tillfället lämpar sig
bäst.)
§18
Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst.

§19
Stadgeändring
Årsmötet har rätt att besluta om ändringar av stadgarna.
För beslut om ändring av stadgar fordras dock att förslaget biträds med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
§20
Upplösning
Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen. För beslut fordras att frågan
behandlas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte samt att
förslaget vid varje tillfälle biträdes med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Vid en upplösning ska föreningens tillgångar användas för det i § 2 angivna ändamålet.
------------------------------------------Stadgarna har erhållit ovan angiven lydelse vid ordinarie föreningsstämma den 13 maj
2007.

