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Stadgar för avdelning i Svenska Downföreningen  
 

 

 

§1  Avdelningens namn och ledord 
Föreningens namn i Svenska Downföreningen är ……………………………………………………  
 
Avdelningen är en del av Svenska Downföreningen org. nr. 802411-5761, och har till uppgift 
att verka för föreningens syfte inom sitt geografiska område. 
 
Svenska Down föreningen är en rikstäckande ideell intresseorganisation, som vilar på demokratisk 
grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen strävar efter att ge personer med 
Downs syndrom (Trisomi 21) makt att påverka sina egna liv, med ledorden KUNSKAP – GEMENSKAP – 
MÖJLIGHETER och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna med tillhörande 
konventioner som grund. 
 

§ 2 Föreningens syfte  
Svenska Downföreningens syfte är att: 

 Genom påverkan arbeta för att personer med Downs syndrom (Trisomi 21) får möjlighet att 

tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter för att uppnå full delaktighet och 

jämlikhet i samhället.  

 

 Stärka respekten för dessa individers inneboende värde. 

 

 Vara en god samverkanspartner som kan bidra till utvecklingen av samhället genom 

föreningens samlade kunskaper och erfarenheter. 

 

 Öka kunskapen om och förståelsen för hur situationen i samhället för personer med Downs 

syndrom (Trisomi 21) ser ut. 
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§ 3 Årsmöte 

Avdelningen ska varje år kalla till årsmöte före 15 februari årligen. Kallelse till mötet skickas 
till alla medlemmar i avdelningen samt riksstyrelsen för kännedom minst fyra veckor före 
mötet.  
 
På årsmötet har medlemmar inom avdelningens upptagningsområde rösträtt. Rösträtten är 
personlig och varje medlem över 16 år har en röst. Yrkesmedlemmar har yttranderätt, men 
saknar rösträtt på årsmötet.  
 
Alla röstberättigade medlemmar har motionsrätt till avdelningens årsmöte. Motioner bör 
vara styrelsen tillhanda minst en vecka före årsmötet. 
 
Punkter som bör behandlas på avdelningens årsmöte  
 

1  Öppnande 
  2  Val av ordförande för mötet 
  3  Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet 
  4  Fastställande av röstlängd 
  5  Godkännande av kallelsen 
  6  Fastställande av dagordningen 
  7  Verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse 
  8  Revisionsberättelse 
  9  Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut   
   om hantering av vinst eller förlust 
  10  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
  11  Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer 
  12  Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande 
  13  Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant 

14  Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande 
  15  Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens  
   riksårsmöte 
  16   Verksamhetsplan för det kommande året 
  17  Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
 18  Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte 
  19  Övriga frågor  
  20  Avslut 
 

§ 4  Årlig verksamhet 

 
Avdelningen ska ha minst en aktivitet/ år öppen för alla medlemmar samt lämna 
verksamhetsberättelse efter genomfört verksamhetsår och beslutad verksamhetsplan och 
protokoll från avdelningens årsmöte till riksorganisationen senast den 1 mars.  
 

§ 5  Ombud till riksorganisationens årsmöte 
Varje avdelning har rätt att skicka minst ett ombud till föreningens riksårsmöte, samt för 
varje påbörjat 100-tal medlemmar ytterligare ett ombud. Ombud med suppleant väljs på 
avdelningens årsmöte och anmäls till riksstyrelsen senast 1 mars.  
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§ 6  Motion till riksorganisationens årsmöte 
Eventuella motioner till riksårsmötet ska lämnas till riksstyrelsen senast 1 mars. 

 
§ 7  Avdelningens styrelse 

Styrelsen ska bestå av minst tre kontaktpersoner varav en sammankallande. Valbar till 
styrelsen är medlem över 18 år. Styrelsen ska förvalta avdelningens tillgångar och 
verksamhet, sköta kontakter med riksorganisationen, företräda Svenska Downföreningen i 
avdelningens upptagningsområde, ansvara för att medlemsaktiviteter sker samt hålla minst 
ett protokollfört styrelsemöte/år.  
 

§ 8 Bildande av avdelningar 
Nya lokala avdelningar ska godkännas av riksstyrelsen samt anta Svenska Downföreningens 
stadgar.  De lokala avdelningarna ska vid sitt årsmöte välja en styrelse bestående av minst 
tre personer samt ombud till riksorganisationens årsmöte.  
 

§ 9   Uteslutande av avdelning 

Avdelning som medvetet bryter om Svenska Downföreningens stadgar eller uppträder på ett 
sätt som inte är förenligt med föreningens syfte och ideologi kan uteslutas ur föreningen av 
riksstyrelsen.  
 
Utesluten avdelning har rätt yttra sig innan uteslutningen träder i kraft och har rätt att få 
frågan omprövad vid följande ordinarie riksårsmöte. Utesluten avdelning mister omedelbart 
sin rätt att delta i föreningens verksamhet samt att använda Svenska Downföreningens 
namn eller övriga kännetecken.  
 

§ 10  Sammanslagning av avdelningar 
Avdelningen kan slås samman med en annan avdelning i Svenska Downföreningen efter 
beslut på avdelningens årsmöte med 2/3 av de närvarande medlemmarnas röster.  
 
Vid sammanslagning ska avdelningens eventuella tillgångar tillfalla den nya avdelningen. 

 
§ 11  Upplösning av avdelning  
Beslut om att upplösa avdelningen måste fattas vid två på varandra följande möten varav 
det ena ett ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning kan fattas med enkel majoritet.  
 
Avdelning som inte bedrivit någon verksamhet, kallat till årsmöte eller valt styrelse de 
senaste tre åren kan upplösas av riksstyrelsen.  Vid upplösning ska avdelningens tillgångar 
tillfalla Svenska Downföreningens riksorganisation.  
 
 


