Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
§ 1 Klubbens namn
Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb.
Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges
Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas Dövas Förening.
§ 2 Ändamål
Klubbens huvudsakliga uppgift är:
Att

främja vård, fostran och utbildning av döva barn och
ungdomar, mellan 6-35 år,

Att

främja vård av behövande döva,

Att

jämväl i övrigt arbeta för döva barns och döva vuxnas
intresse, såväl språkligt och kulturellt som socialt och
ekonomiskt.

Att

verka i enlighet med Sveriges Dövas Ungdoms
Förbunds mål och inriktning

Att

verka i enlighet med Sveriges Dövas Riksförbunds mål
och inriktning

§ 3 Organisation
Mom 1
Klubben har sitt säte i Leksand.
Mom 2
Klubben är partipolitiskt och religiöst obundet.
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Mom 3
Klubben tillämpar direktdemokrati
Mom 4
Klubben beslutade organ är:
Årsmöte
Styrelse
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 5 Medlem
Mom 1
Medlem skall följa klubbens stadgar. Medlem har rätt att delta i
möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Medlem har rätt till fortlöpande information om klubbens
angelägenheter.
Mom 2
I intressepolitiska frågor, som är av avgörande betydelse för döva har
hörande yttrande rätt men ej rösträtt.
Mom 3
Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.
Mom 4
Medlem som bryter mot stadgarna eller med avsikt motarbetar
klubben eller förbundet kan efter två på varandra följande varningar
uteslutas av styrelsen.
Uteslutningen kan prövas av årsmötet om så medlemmen begär.
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§ 6 Medlemsavgifter
Mom 1
Medlem skall betala in årsavgift bestående av en lokal avgift som
fastställs av länsmötet och en förbundsavgift som fastställs av SDR
centralt.
Mom 2
De bestämmelser angående medlemsavgift och medlemshantering
som fastställts av förbundet centralt gäller för dövföreningen.
§ 7 Årsmöte
Mom 1
Årsmöte är klubbens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före den 31 mars på tid och
plats som styrelsen beslutar.
Mom 2
Motioner som skall behandlas på årsmöte ska vara styrelsen
tillhandla senast 1 februari.
Mom 3
Kallelse och dagordning till ordinarie årsmöte översändes till
medlemmarna senast 4 veckor före årsmöte. Handlingar sändes ut
senast 2 veckor före årsmöte.
Mom 4
Årsmöte fattar beslut genom öppen eller sluten omröstning och med
enkel majoritet. Vid lika röstetal, med undantag för personval, gäller
den mening som årsmötets ordförande företräder.
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Mom 5
Om flera personer är föreslagna till samma post, och ingen fått fler
än hälften av rösterna, sker ny omröstning. Den som fått minsta
antalet röster utgår därvid. Vid behov görs nya omröstningar tills
någon erhållit mer än hälften av rösterna.
Om lika röstetal vid personval avgör lotten.
Mom 6
Dagordning vid ordinarie årsmöte skall uppta följande:
1. Årsmötets öppning
2. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Rapport från styrelsen
6. Val av årsmötesordförande
7. Val av årsmötessekreterare
8. Val av två protokoll justare som samtidigt är
rösträknare
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
året
10. Styrelsens ekonomiska berättelse för det gångna
året
11. Revisorernas berättelse
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
för det gångna året
13. Behandling av motioner samt förslag och
styrelsemeddelande
14. Beslut om ersättning till styrelse
15. Fastställande av budget för kommande året.
16. Val av ordförande för en tid av ett år
17. Val av ledamöter för en tid av ett år
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18. Val av representanter till
kommittéer/arbetsgrupper/råd
19. Val av valberedning på en person för ett år.
20. Avslutning
Mom 7
Mötesprotokollet skall justeras och finnas tillgängligt för medlemmar
senast en månad efter årsmötet.
Mom 8
Vid extra årsmöte för endast de eller den fråga upptagas till
behandling som upptagits i kallelsen.
§ 8 Styrelse
Mom 1
Klubbens verksamhet leds av styrelsen.
Styrelsen verkställer årsmötets beslut.
Mom 2
Styrelsen består av en ordförande och två eller fyra ledamöter.
Ordförande skall vara döv och medlem i Dalarnas Dövas Förening.
Mom 3
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör (DDF).
Sekreterare kan väljas inom eller utom sig.
Mom 4
Styrelsen är beslutmässig då minst två ledamöter, däribland
ordförande eller vice ordförande är närvarande.
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Mom 5
Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande i den
omfattning styrelsen finner lämpligt.
Mom 6
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som undertecknas
eller justeras av ordförande och en ledamot som styrelsen därtill
utser.
Mom 7
Vid frågor där ledamot är jävig skall denne lämna sammanträdet vid
dessa särskilda tillfällen.
Mom 8
Styrelsen äger rätt att till vissa frågor adjungera utomstående person
till sammanträde.
§ 10 Klubbens funktionär
Mom 1
Ordförande är klubbens officiella representant. Ordföranden leder
styrelsen förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl klubbens
stadgar som övriga för klubbens bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandens
ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter
enligt styrelsens bestämmande.
Styrelsen fastställer vilka särskilda uppgifter som ankommer
sekreterare och kassör.
§ 11 Ekonomiska förvaltning
Styrelsen ansvarar för att den ekonomiska förvaltningen för Dalarnas
Dövas Ungdomsklubb enligt god förvaltnings sed.
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§ 12 Valberedning
Mom 1
Årsmötet väljer en valberedning bestående av en person för ett år.
Mom 2
Valberedningen påbörjar sitt arbete omedelbart efter årsmötet och
skall under hela verksamhetsåret noga följa styrelsens arbete och
vara observant på aktiva medlemmar.
Mom 3
Valberedningen skall sträva efter att få jämn könsfördelning i
styrelsen och spridd åldersfördelning utan att därför göra avkall på
kompetensen hos de föreslagna.
Mom 4
Valberedningen skall hos medlemmar efterlysa förslag på lämpliga
medlemmar för styrelseuppdrag. Detta görs lämpligen genom brev
till medlemmarna.
Mom 5
Valberedningen har rätt att föreslå andra kandidater än som
inkommit genom nomineringsförfarande.
Mom 6
Valberedningen skall vara klar med nomineringsförslag senast tre
veckor före årsmötet så att utskick kan ske i samband med
föreningens utskick av årsmöteshandlingar.
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§ 13 Ändring av stadgar
Mom 1
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast ske av ordinarie
årsmöte, med 2 / 3 majoritet.
Mom 2
Ändamålsparagrafens kan dock ej ändrats på annat sätt än med minst
2/3 majoritet på två ordinarie årsmöten.
§ 14 Upplösning av föreningen
Mom 1
Beslut om klubbens upplösning skall fattas vid två på varandra i
följande ordinarie årsmöten. Besluten måste fattas med minst 2/3
majoritet.
Mom 2
Upplöses föreningen skall dess handlingar arkiveras hos Dalarnas
länsarkiv Tillgångar överlämnas till Sveriges Dövas Riksförbund där de
förvaras i högst 15 år och en överenskommelse ska upprättas vart
tillgångarna ska gå till.

Stadgarna antogs vid årsmötet 2015
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