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Umeå God man- och Förvaltarförening 
 
 
 
FÖRENINGSSTADGAR 
 
 
 
§ 1 Umeå God man- och Förvaltarförening 
Föreningens namn är Umeå God man- och Förvaltarförening. Föreningens organisationsnummer är 
894003-6448. Umeå God man- och Förvaltarförening är en ideell förening som är partipolitiskt 
obunden och har sitt säte i Umeå. 
 
§ 2 Föreningens syfte 
Föreningens ändamål är att erbjuda gemenskap, utbildning, information, erfarenhetsutbyte och ge stöd 
för ökad delaktighet och kompetens så att våra medlemmar på bästa sätt kan fullgöra sina uppdrag. 
Frågor gentemot Överförmyndarnämnden, övriga myndigheter och institutioner ska också behandlas. 
Föreningen skall samarbeta i gemensamma frågor med övriga föreningar inom frivillig sektorn. 
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Gode män och Förvaltare, RGMF. 
 
§ 3 Medlemskap i föreningen 
Till medlem kan efter ansökan antas den som av myndighet har förordats som God man, Förvaltare 
eller Förmyndare inom Umeåregionen. För att antas som medlem skall medlemsavgift vara betald. 
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid föreningens årsmöte. 
 
§ 4 Medlemskap upphör 
Medlem kan utträda ur föreningen när som helst, dock utan att återfå inbetald medlemsavgift. 
Medlem som inte delar föreningens intresse och mål kan efter beslut vid föreningens årsmöte uteslutas 
ur föreningen. Avgiften skall vara betald senast den 30 november innevarande år och medlem som inte 
betalar i tid kommer efter beslut i föreningsstyrelsen uteslutas. 
 
§ 5 Föreningens årsmöte 
Föreningens årsmöte skall hållas årligen senast den första april. Kallelse ska skickas ut senast tre 
veckor före årsmötet och kan ske antingen genom annonsering på webbplatsen, via e-post eller via 
brev. Rösträtt vid årsmöte kan utövas endast av närvarande medlem. Alla val sker öppet om inte någon 
medlem begär sluten omröstning. 
 
Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i följande frågor under årsmötet; 
 

- Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
- Behandling av revisorernas berättelse 
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
Ärenden som senast 14 dagar före årsmötet lämnats till styrelsen skall behandlas av årsmötet. 
 
§ 6 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller och är kalenderåret. Räkenskaperna ska 
överlämnas till föreningens revisor före februari månads utgång. 
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§ 7 Dagordning för årsmöte 
Vid ordinarie årsmöte ska i förekommande fall följande dagordning gälla: 
 

1. Årsmötet öppnas 
2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 
3. Val av årsmötesfunktionärer 

a. Ordförande 
b. Sekreterare 
c. Två protokolljusterare tillika rösträknare 

4. Fastställa dagordningen för årsmötet 
5. Behandling av styrelsens verksamhet- och ekonomiska berättelse 
6. Behandling av revisorernas berättelse 
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Eventuell stadgeändring 
9. Behandling av förslag från styrelsen och motioner 
10. Beslut om medlemsavgift 
11. Beslut om verksamhetsplan och budget 
12. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i föreningens styrelse 
13. Val av; 

a. Ordförande för ett år 
b. Ledamöter för två år 
c. Minst två ersättare för ett år 
d. En revisor 
e. En revisorsersättare 
f. Val till valberedning varav en sammankallande 

14. Årsmötet avslutas 
 
§ 8 Föreningens styrelse 
Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter samt därutöver minst två ersättare som väljs 
för ett år. Ordförande väljs för ett år. Styrelseledamöter väljs för två år. Varje år väljs hälften av antalet 
styrelseledamöter. Styrelsen utser inom sig de befattningshavare som erfordras. 
 
Beslut 
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande. 
Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när 
minst tre ledamöter så begär, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen har till uppgift att leda 
verksamheten i enlighet med dessa stadgar samt beslut som tas vid riksförbundets årsmöte, 
ordförandekonferens och vid verksamhet och ekonomi samt medlemsmöte. Styrelsen är gemensamt 
ansvarig för föreningens förvaltning. 
 
§ 9 Revision 
Revisorerna skall granska föreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen skall hålla föreningens 
ekonomi samt protokoll tillgängligt under året för granskning av revisorerna. Styrelsen skall 
överlämna berättelse över verksamhet och ekonomi till revisorerna minst en månad innan årsmötet. 
Senast två veckor innan årsmötet skall revisionen vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till 
styrelsen. 
 
§ 10 Stadgeändringar 
Vid ändring av föreningens stadgar erfodras beslut vid två på varandra följande möten varav ett skall 
vara årsmöte. Styrelsen kan utlysa extra möte med anledning av stadgeförändring. Sådant extra möte 
får endast avse i kallelse kungjorda ärenden. Tidpunkten för ikraftträdande beslutas av årsmötet. 
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§ 11 Föreningens upplösning 
För att föreningen ska kunna upplösas fodras ett beslut på två av varandra efterföljande möten. Minst 
ett årsmöte ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid första årsmötet krävs minst två tredjedelars majoritet 
och vid det andra årsmötet enkel majoritet. Mellan årsmötena måste det gå minst sex månader. 
Årsmötet beslutar även hur föreningens tillgångar och skulder hanteras. 
 
§ 12 Ikraftträdande 
Stadgarna gäller från och med 2022-04-05 och tills vidare. De tidigare stadgarna upphävs samtidigt. 
Framtida ändringar noteras under denna § med ändrat datum och årtal. 
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