
 
 

 

 

STADGAR FÖR DÖVAS KVINNOFÖRENING I STOCKHOLM 

 

Stiftad den 23 februari 1896 

 

 

 

 

§1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Dövas Kvinnoförening i Stockholm. 

 

§2 Syfte och verksamhet 

Föreningens uppgift är först och främst att ordna och stimulera till 

social samvaro på teckenspråkets grund samt att erbjuda kulturell 

verksamhet och om behov eller intresse föreligger, även studieverksamhet 

för alla medlemmar. 

Föreningens uppgift är också att genom ekonomiska bidrag ge 

döva och hörselskadade medlemmar möjlighet till rekreation eller möjlighet att gå på kurser, 

seminarier eller föreläsningar. 

 

§3 Verksamhets- och förvaltningsperiod 

Verksamhetsperioden omfattar två år fr.o.m 1 januari det första året 

t.o.m 31 december det andra året. 

Styrelsens förvaltningsperiod omfattar tiden mellan föreningsstämmorna 

som äger rum vartannat år. 

 

§4 Medlemskap 

Teckenspråkiga kvinnor bosatta i Stockholms län kan söka medlemskap. 

Det ska göras skriftligen på särskild blankett till styrelsen, där 

ansökan prövas och beviljas eller avslås. 

För medlemskap är minimiåldern 18 år. 

Medlemsavgiften för nya medlemmar bestäms vid varje föreningsstämma. 

Efter att ha erlagt medlemsavgift är man ständig medlem så länge 

man är mantalsskriven i Stockholms län. 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller medvetet motarbetar 

föreningen, kan efter skriftlig varning, uteslutas av styrelsen. 

Medlemmen i fråga kan, tidigast två år efter uteslutningen, ansöka om 

medlemskap på nytt. 

Antal hörande medlemmar ska inte överstiga antalet döva 

medlemmar. 

 

§5 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 

Föreningsstämman ska äga rum vartannat år, senast den 30 april, på tid och plats 

som styrelsen beslutar. 

Kallelse till föreningsstämma och valberedningens namnförslag till 

styrelse ska skickas ut till medlemmarna senast en månad före föreningsstämman. 

Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen över de två föregående 

årens förvaltning ska finnas tillgänglig för medlemmarna 14 dagar före föreningsstämman. 



 
Styrelsemedlemmarna äger ej rösträtt vid behandling av verksamhetsberättelsen, 

vid beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. 

Revisorer, som inte är medlemmar, äger förslags- och yttranderätt. 

Motionsrätt har alla medlemmar. Motion till föreningsstämman ska 

inlämnas till styrelsen senast en månad före föreningsstämman. 

För sent inkommen motion behandlas inte. 

Föreningsstämmans beslut fattas genom handuppräckning med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal gäller omröstning eller lottdragning enligt 

stämmans beslut. Om någon medlem begär sluten votering ska detta 

bifallas. 

 

Dagordning vid föreningsstämman ska innehålla följande ärenden: 

 

Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt 

Fastställande av dagordning 

Val av mötesordförande 

Val av mötessekreterare 

Val av justerare, tillika rösträknare 

Föreningens verksamhets- och ekonomiberättelse 

Föreningens revisionsberättelse 

Beslut om ansvarsfrihet 

Beslut om medlemsavgift 

Behandling av inkomna motioner 

Förslag och ärenden från styrelsen 

Val av ordförande 

Val av styrelseledamöter 

Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Val av valberedning 

 

§6 Medlemsmöte 

Medlemsmöte ska äga rum minst en gång per år enligt dagordning som 

godkänns på mötet. 

Kallelse till medlemsmöte ska skickas ut senast två veckor före 

mötet. 

På dagordningen ska följande punkter alltid ingå: ekonomisk redogörelse 

och styrelsemeddelanden. 

 

§7 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av en ordförande och sex ledamöter om inte föreningsstämman beslutar 

annat.  

Ordföranden väljs på två år. Ledamöterna väljs på fyra år – hälften vid ena föreningsstämman 

och hälften vid nästkommande föreningsstämma.  

Ordföranden och majoriteten av ledamöterna ska vara döva/hörselskadade. 

Vid ett konstituerande sammanträde, som äger rum efter föreningsstämman, 

utser styrelsen inom sig, vice ordförande, sekreterare, kassör och föreningens firmatecknare. 

Styrelsen förvaltar med gemensamt ansvar alla föreningens tillgångar. 

 

§8 Styrelsemöte 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när en 

majoritet av ledamöterna kräver det. 

Styrelsen är beslutsmässig om en majoritet av ledamöterna, däribland 

ordförande eller vice ordförande, är närvarande. 



 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 

ordförande utslagsröst. 

 

 

§9 Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma ska äga rum när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt 

eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar kräver det genom en skriftlig begäran 

till styrelsen. Av begäran ska framgå vilket eller vilka ärenden som medlemmarna vill att 

stämman ska behandla. På extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i 

kallelsen behandlas. 

Kallelse till extra föreningsstämma ska skickas ut senast tre veckor före det datum som den 

extra föreningsstämman äger rum. 

§10 Bidrag 

Bidrag av föreningen enligt §2 beviljas endast den som varit medlem 

i minst två år. 

Ansökan, som ska vara skriftlig på särskild blankett, inlämnas till 

styrelsen senast den 15 april eller den 15 oktober. 

I ansökan ska klart framgå ändamålet till det sökta bidraget. (se § 2) 

Styrelsen äger rätt att pröva vilka av de sökande som ska få bidrag 

samt vilket belopp som ska tilldelas var och en. Efter mottaget och utnyttjat bidrag inlämnas 

redovisning till styrelsen. 

Styrelsen beslutar även om bidrag/stöd till döva/hörselskadade kvinnor/flickor i andra länder. 

§11 Revision 

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, 

föreningsstämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar, som 

revisorerna önskar ta del av närhelst de begär. Styrelsen ska tillhandhålla revisorerna 

redovisning av förvaltningen 

för den senaste verksamhets- och räkenskapsperioden senast den 31 

januari det år föreningsstämman äger rum. 

Revisorerna ska granska styrelsens ekonomiska förvaltning och 

räkenskaper för den senaste verksamhets- och räkenskapsperioden, 

samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast en månad 

före föreningsstämman. 

På föreningsstämman väljs två revisorer, varav en är förtroendevald och en revisorssuppleant 

på två år. 

 

§12 Valberedning 

Valberedningen ska bestå av tre medlemmar, varav en är sammankallande. 

Valberedningen ska senast tre månader före föreningsstämman 

fråga styrelseledamöterna om de är beredda att kandidera för en ny 

mandatperiod. 

Valberedningen ska lämna in nomineringslistan till styrelsen senast 

sex veckor före föreningsstämman. 

 

§13 Stadgeändring 

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av föreningsstämman 

och en extra föreningsstämma senast en månad efter föreningsstämman. 

Förslaget är antaget om minst två tredjedelar av de närvarande röstat för förslaget. 

 



 
 

 

 

 

 

§14 Upplösning 

Beslut om upplösning av Dövas kvinnoförening i Stockholm fattas av föreningsstämman och 

en extra föreningsstämma som ska äga rum senast ett år efter 

ordinarie föreningsstämma. 

Mellan dessa stämmor ska det genomföras två medlemsmöten där medlemmarna ska ges 

möjlighet att diskutera frågan. 

Förslaget är antaget om minst två tredjedelar av de närvarande röstat 

för förslaget. 

I händelse av kvinnoföreningens upplösning ska all dess egendom överlämnas till Stockholms 

Dövas förening att användas i överensstämmelse med §2, Syfte och verksamhet till döva och 

hörselskadade kvinnor som är medlemmar i Stockholms Dövas Förening och som bor inom 

Stockholms län att användas i överensstämmelse med i den upplösta kvinnoföreningens 

stadgar. 
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