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Stadgar
Ideella föreningen Tillfrisknande Vänner i Sverige

Denna ändring av föreningens stadgar antogs på årsmötet 2006-03-12

§ 1 Ideella Föreningen Tillfrisknande Vänner i Sverige har som syfte att ge hjälp till 
självhjälp till vuxna barn från alkoholisthem eller från andra dysfunktionella 
förhållanden genom att tillhandahålla litteratur.

§ 2 a) Medlemskap är öppet för alla som är intresserade av att medverka till att föreningens 
syfte uppnås, så som det formuleras i § 1.
b) Medlem är den som erlägger avgift för innevarande år.

§ 3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, 
sekreterare, kassör samt en ordinarie ledamot. Föreningens konto tecknas av kassör och 
ordförande var för sig. Styrelsen utser övriga funktionärer som den finner erforderlig.

§ 4 a) Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det påkallat eller då minst tre i 
styrelsen begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av 
styrelsemedlemmarna är närvarande.
b) Medlem anses vara jävig i beslut som gäller egen ersättning för uppdrag utfört åt 
föreningen och har därför ej rätt att deltaga i sådant beslut.

§ 5 a) Årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse skall utsändas till 
medlemmarna senast 14 dagar i förväg.
b) Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen senast 31/1.

§ 6 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a) fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
b) val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän
c) styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
(kalenderåret) samt verksamhetsplan för kommande år
d) revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
e) val av styrelse
f) fastställande av övriga funktionärer
g) val av revisor
h) fastställande av medlemsavgifter för innevarande år
i) övriga ärenden läggs fram av styrelsen

§ 7 Allmänt föreningsmöte i övrigt hålls då styrelsen anser det erforderligt eller då minst 4 
föreningsmedlemmar hos styrelsen så begär, för behandling av ett eller flera särskilda 
ärenden.

§ 8 För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fordras två 
tredjedels majoritet av närvarande medlemmar vid två efter varandra följande möten, 
varav det ena är årsmötet. Vid beslut om föreningens upplösning skall även fastställas 
hur tillgångarna ska disponeras.
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