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Stadgar  

Linköping God man och förvaltarförening 

(GMF) 

 
§ 1 FÖRENINGENS NAMN 
Föreningens namn ska vara Linköping God man och 

förvaltarförening. 
  
§ 2 FÖRENINGENS SÄTE 
Föreningen ska ha sitt säte i Linköping. 

   
§ 3 FÖRENINGENS SYFTE 
Föreningen ska erbjuda gemenskap, utbildning, information och 

erfarenhetsutbyte samt verka för att medlemmarna på bästa sätt 
kan fullgöra sina uppdrag. 

Föreningen ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen 
och vara kontaktorgan i förhållande till myndigheter och 

institutioner. 
Föreningen kan samarbeta i gemensamma frågor med andra 

godmanföreningen. 
Föreningen är ansluten till Riksförbundet gode män och förvaltare. 

  
§ 4 MEDLEMSKAP 
Medlem i föreningen kan den bli som av tingsrätt/myndighet 

förordnats som god man, förvaltare, förmyndare eller 

medförmyndare. Annan person som är intresserad av vår 
verksamhet kan även väljas in efter styrelsens godkännande.  

För att antas som medlem ska medlemsavgiften vara erlagd. 
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid föreningens årsmöte. 

 
§ 5 MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE 
Medlem äger rätt att utträda ur föreningen när som helst dock utan 

att återfå inbetald årsavgift. 
Medlem som ej erlagt medlemsavgift efter att påminnelse utgått 

anses som ha utträtt ur föreningen. 
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Medlem som inte delar föreningens intressen och mål kan efter 
beslut i styrelsen uteslutas ur föreningen.  
 
§ 6 RÄKENSKAPSÅR 
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

 
§ 7 FÖRENINGENS VERKSAMHETSÅR  
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 

 
§ 8 STYRELSEN 
Föreningens styrelse består av 5 ordinarie ledamöter plus 3 
personliga  

suppleanter en för vardera vice ordföranden, kassören och 
sekreteraren. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande. 
Styrelsen äger rätt att under verksamhetsåret adjungera ledamöter.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.  
Styrelsen utser inom sig firmatecknare. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst 3 

ledamöter så begär. 
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av 

ordföranden samt på mötet vald justeringsman.  
Ordföranden väljs på 1 år av årsmötet, styrelseledamöter och 

suppleanter väljs på 2 år. 
Halva antalet styrelseledamöter väljs om vid varje årsmöte. 

Styrelsen har till uppgift att leda verksamheten enligt föreningens 
stadgar, 

samt beslut tagna vid Riksförbundets årsmöte och vid 
års/medlemsmöte.  

 
§ 9 VALBEREDNING 
Valberedningen utses på årsmötet och skall bestå av 3 personer 

varav 1 skall vara sammankallande. Valberedare väljs på 1 år. 
Valberedningen lämnar förslag till styrelsen senast 2 veckor före 

årsmötet. 

 
§ 10 REVISION 
Årsmötet väljer 2 revisorer varav en sammankallande samt 1 

suppleant. 
Revisorerna väljs på 1 år. 
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Styrelsen skall hålla föreningens ekonomi samt protokoll tillgängliga 
under året för granskning av revisorerna. 

Styrelsen skall överlämna berättelse över verksamheten och 
ekonomi till revisorerna senast en månad före årsmötet. 

Senast 2 veckor innan årsmötet skall revisionen vara verkställd och 
berättelse däröver inlämnad till styrelsen. 

 
§ 11 STADGEÄNDRING 
Beslut om stadgeändring kan ske vid ett årsmöte om ärendet 

upptagits i kallelsen och beslutet bifalles av minst 3/4 av de 
närvarande medlemmarna. 

I annat fall krävs beslut vid 2 på varandra följande föreningsmöten, 

varav det ena ska vara årsmötet. 

 
§ 12 BESLUT 
Beslut i styrelsen och vid föreningsmöte skall avgöras med enkel 
röstövervikt. 

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid personval då 
lotten avgör. 

Personval sker med sluten omröstning om så begärs. 
Rösträtt vid styrelse- och medlemsmöte har endast närvarande 

medlem. 
 
§ 13 MOTIONER 
Motioner avsedda att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen 

tillhanda senast 1 februari för att kunna sändas med i samband med 

kallelsen. 
 
§ 14 FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
Förslag om föreningens upplösande kan behandlas endast vid 
årsmöte och ska då vara upptaget på dagordningen. 

För upplösande erfordras bifall från 3/4 av de närvarande 
medlemmarna vid 2 på varandra följande möten varav ett skall vara 

årsmötet. 
 
§ 15 FÖRENINGENS TILLGÅNGAR 
I händelse av föreningens upplösning ska föreningens tillgångar 

återbetalas till medlemmarna.  
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§ 16 ÅRSMÖTE 
Föreningens årsmöte skall hållas senast den 1 april. 

Kallelse till årsmötet skall ske senast 3 veckor före mötet. 
Rösträtt vid årsmötet har endast närvarande medlem. 

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal skall de 

beslut gälla som biträds av föreningens ordförande. 
Alla val sker öppet om inte någon begär sluten omröstning. 

Årsmötet utser mötesordförande.  
 

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 
1.   Årsmötet öppnas. 
2.   Beslut om årsmötet är behörigt utlyst. 

3.   Val av ordförande vid årsmötet. 

4.   Val av sekreterare vid årsmötet. 
5.   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

6.   Fastställande av dagordning. 
7.   Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska 

berättelse. 
8.   Behandling av revisorernas berättelse. 

9.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Förslag från styrelsen  

11. Val av föreningsordförande för 1 verksamhetsår. 
12. Val av halva antalet styrelseledamöter för 2 år. 

13. Val av 3 personliga suppleanter för 2 år. 
14. Val av 2 revisorer varav 1 är sammankallande. Väljs på 1 år. 

15. Val av 1 revisorsuppleant för 1 år. 
16. Val av 3 valberedare varav 1 är sammankallande. Väljs på 1 år. 

17. Verksamhetsplan för kommande kalenderår. 

18.  Budget och årsavgift för kommande räkenskapsår. 
19.  Motioner från medlemmarna. 

20. Övriga frågor. 
21. Årsmötets avslutas. 

 
Senaste ändring årsmötet 2012 

 
 


