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STADGAR FÖR SMIL - SAMARBETSORGAN FÖR 1:3
MALMÖ INDEPENDENT LIVING
Antagna av ordinarie årsmöte 880324.
Reviderade vid ordinarie årsmöte 940328, reviderade vid ordinarie årsmöte 950328,
reviderade vid ordinarie årsmöte 010418, reviderade vid ordinarie årsmöte 050427.
Reviderade vid ordinarie årsmöte 090428.
§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är SMIL - Samarbetsorgan för Malmö Independent Living.
§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.
§ 3. Ändamål
Föreningens ändamål är
* att vara arbetsgivare för medlemmarnas personliga assistenter
* att administrera och förvalta medlemmarnas assistansersättningar
* att främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
* att stödja medlemmarna i kontakter med myndigheter i frågor som
rör personlig assistans.
§ 4. Medlemskap
Endast personer som genom LSS eller SoL beviljats personlig assistans och
assistansersättning kan bli medlemmar. Om medlem är omyndig kan arbetsledarskap,
rösträtt och valbarhet överlåtas på målsman till medlemmen uppnått myndighetsålder
och kan uppfylla medlems åtaganden enligt §5.
§ 5. Medlems åtaganden
Medlem
* skall vara arbetsledare för sina personliga assistenter.
* är skyldig att befullmäktiga SMIL att förvalta och administrera medlems assistansersättning
* är skyldig att följa föreningens stadgar och arbetsregler samt årsmötets beslut
* är skyldig att delta i sådan utbildning som styrelsen anser nödvändig för att
medlem skall kunna fullgöra sina plikter som arbetsledare.
§ 6. Medlems avgång
Uppsägning av medlemskap skall skriftligen lämnas till styrelsen. Uppsägningstiden
bestäms av styrelsen i varje enskilt fall.
§ 7. Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna och med föreningen ingångna avtal eller som
uppenbarligen skadar eller motarbetar föreningens intressen kan uteslutas av
styrelsen.
§ 8. Årsavgift 2:3
Årsmötet beslutar om årsavgift.
§ 9. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår skall vara lika med
kalenderår.

§ 10. Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles senast under april månad. Kallelse till årsmötet
skall vara utsänd tre veckor före årsmötet.
På ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas med på dagordningen:
1. Årsmötets öppnande
2. Dagordningens godkännande
3. Årsmötet stadgeenligt utlyst
4. Val av ordförande att leda mötet
5. Val av mötessekreterare
6. Val av justeringsmän
7. Fastställande av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse år
9. Ekonomisk sammanställning år
10. Revisionsberättelse år
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen år
12. Beslut om budget och årsavgifter år
13. Eventuella styrelseförslag
14. Fastställande av arvoden
15. Val av ordförande
16. Beslut om styrelsens storlek
17. Val av styrelseledamöter
18. Val av revisor (extern).
19. Val av valberedning
20. Eventuella övriga val
21. Motioner
22. Avslutning
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall anmälas
skriftligen till styrelsen senast den 31 januari.
§ 11. Extra årsmöte 3:3
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det
påfordras av revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar.
Kallelse skall utfärdas inom en månad från det styrelsen erhåller begäran därom.
§ 12. Styrelsen
Styrelsen utses av årsmötet och ansvarar inför detta. Mellan årsmöten sköter den
alla löpande ärenden samt fattar och verkställer beslut i enlighet med stadgarna och
riktlinjer som antagits av årsmötet. Styrelsen kan utse kommittéer eller personer som
förbereder dess ärenden.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. För att ett beslut skall antas
måste det biträdas av minst hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal
har ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lotten får avgöra.
Styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter.
Ordföranden utses för en tid av ett år. Ordinarie ledamöter utses för en tid av två år.
Styrelseprotokoll numreras i löpande följd under kalenderår. De skall justeras av
ordföranden och en styrelseledamot.

§ 13. Revisorer
På ordinarie årsmöte utses två revisorer, båda på ett år.
§ 14. Årsredovisning
Styrelsen skall överlämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före
ordinarie årsmöte, dock senast den 15 mars.
Revisorerna skall senast tre veckor före ordinarie årsmöte lämna revisionsberättelse till styrelsen.
§ 15. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.
§ 16. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet,
eller av två på varandra följande möten. Därvid måste för det senare mötet minst
2/3 av de närvarande röstberättigade biträda ändringen.

§ 17. Upplösning
Föreningen kan endast upplösas genom beslut på två varandra följande möten.
Det måste vara minst en månad mellan mötena. I samband med upplösningsbeslut
skall beslutas om föreningens tillgångar.

