STADGAR FÖR DEN EKONOMISKA FÖRENINGEN
SYNTOLKNING NU I SVERIGE
§1 Namn
Föreningens namn är Syntolkning Nu i Sverige ekonomisk förening.
§2 Föreningens ändamål
Syntolkning innebär ökad tillgänglighet genom att bland annat visualisera bilder
från livearrangemang såsom teater, filmer, andra konstformer och arrangemang
för personer som har nedsatt syn.
§ 2:1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen, genom att arbeta för att skapa fler arbetstillfällen till utbildade
syntolkar, höja statusen samt verka för en bättre, rättvis och jämlik ersättning i
förhållande till nedlagd arbetstid.
§ 2:2 Föreningen skall samverka med andra organisationer som är villiga att
främja positiv utveckling för blinda, gravt synskadade samt synsvaga barn,
ungdomar och vuxna.
§ 2:3 Föreningens ändamål är att sprida information om syntolkning i allmänhet
och att syntolk skall bli ett nationellt begrepp.
§ 2:4 Medlem deltar i verksamheten utifrån tanken om alla människors lika
värde, verka för de synskadades rätt till social gemenskap och möjlighet till att
besöka teatrar, biografer och arenor för att få se ett syntolkat evenemang.
§ 2:5 Föreningen är en demokratisk smat politiskt och religiöst obunden
organisation.
§ 2:6 Då en synskada ofta innebär läshandikapp, är det nödvändigt att
föreningen lämnar information i för synskadade i läsbar form.
§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.
§4 Medlemskap
§ 4:1 Till medlem antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar
och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.
§ 4:2 Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av
årsmötet fastställda medlemsavgifter samt även följa föreningens stadgar och
beslut.
§ 5 Insats och medlemsavgift
§ 5:1 Varje medlem ska delta i föreningen med en insats om femtio öre.
§ 5:2 Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift, som
beslutats av årsmötet, dock högst fem hundra kronor. Medlemsavgiften betalas
på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen
eller motarbetar dess intresse eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur
föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till
närmast kommande årsmöte, genom att anmäla detta till styrelsen inom en
månad från det att meddelandet om uteslutnings skickats till medlemmen.
§ 7 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska
föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som
infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde,
uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan
omständighet som föranlett avgången.
§ 8 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst tre styrelseledamöter och högst fem
styrelseledamöter med lägst två och högst fyra styrelsesuppleanter.
§ 8:1 Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ.
§ 8:2 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat
föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut,
handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt
avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
§ 8:3 Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om
minst tre styrelseledamöter begär detta dock minst tre gånger per år.
§ 8:4 Styrelsen skall bestå av minst ordförande, kassör samt tre ledamöter, av
dessa skall minst 3/5 vara syntolkar. Dock bör alltid en styrelseledamot vara icke
syntolk.
§ 8:5 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
§ 8:6 Till styrelsemöten äger styrelsen rätt att adjungera de personer den finner
lämpligt.
§ 8:7 Styrelsen är beslutsmässig, när minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
§ 8:8 Som styrelsens beslut gäller den mening, som flertalet biträder.
§ 8:9 Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 8:10 Alla styrelsemöten är öppna för alla medlemmar.

§ 9 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två
revisorssuppleanter av ordinarie årsmöte för tiden fram till slutet av nästa
ordinarie årsmöte.
§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 11 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före
ordinarie årsmöte. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse.
§ 12 Årsmöte
§ 12:1 Årsmötet hålls senast den 31mars.
§ 12:2 Motioner skall lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
§ 12:3 Dagordning för årsmötet:
a) Mötets öppnande samt godkännande av dagordning
b) Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare,
två justerare tillika rösträknare
c) Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
d) Fastställande av röstlängd för mötet
e) Styrelsens verksamhetsberättelse
f) Revisionsberättelse
g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret
h) Val av styrelsens ordförande för en tid av två år, val av kassör för en tid
av två år: ordförande resp kassör väljs vartannat år, alltså ej samtidigt.
i) Val av två firmatecknare för en tid av ett år
j) Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år
k) Beslut om ersättning för styrelsearbete beslutas av årsmötet.
l) Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.
m) Val av valberedning: Minst två personer varav en sammankallande.
n) Behandling av förslag från styrelsen
o) Behandling av inkomna motioner
p) Övriga frågor
q) Mötets avslutning

§ 13 Kallelse till årsmöte och andra meddelanden
Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse till årsmöte ska innehålla en uppgift om de
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och
senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.
Kallelse till årsmöte och andra meddelanden sker genom brev med posten eller
via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till årsmöte ska styrelsen
omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.
§ 14 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas
genom ombud.
§ 15 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring skall fattas med ¾ majoritet vid årsmötet, eller med
enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
§ 16 Upplösande av föreningen
Vid föreningens upplösande, skall dess kvarvarande tillgångar tillfalla lämplig
organisation vilken beslutas på samma årsmöte som beslut om nedläggning tas.

Stadgarna antagna den på ordinarie årsmöte den 24 mars samt reviderat på
extra årsmöten, 8/6 respektive 16/6 2013.
Samtliga medlemmar var informerade och kallade till de årsmötena.

