Stadgar för Clownronden, ideell förening, antagna vid extra årsmötet 2015-09-01

§ 1 Firma
Föreningens firma är Clownronden ideell förening och föreningen är öppen för alla som vill arbeta i
enlighet med föreningens syften och stadgar. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
§ 2 Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Malmö.
§ 3 Ändamål
Föreningens syfte är att i nära samarbete med vårdpersonal ge barn, men också andra, på sjukhus
och liknande vårdinstitutioner möjlighet att möta och använda sig av humor, skratt, drömmar och
fantasi genom att:
• specialutbildade professionella clownteam regelbundet besöker dem
• utbilda och utveckla clownerna artistiskt och pedagogiskt/psykologiskt
• utbyta erfarenheter med liknande verksamheter i Sverige och övriga världen
• i övrigt utveckla verksamheten på det sätt som behövs för att förverkliga ovanstående attsatser
§ 4 Medlemsavgift
Årsmötet skall, efter förslag från styrelsen, fastställa medlemsavgiften.
§ 5 Uteslutning
Styrelsen kan utesluta medlem som bryter mot föreningens stadgar, motverkar föreningens syfte
eller inte betalar sin medlemsavgift. Beslut om uteslutning skall meddelas skriftligen och kan
överklagas till årsmötet.
§ 6 Verksamhetsår
Verksamhetsår är kalenderår.

§ 7 Årsmöte
Årsmötet skall hållas före april månads utgång och meddelas medlemmarna skriftligen tidigast två
och senast en månad före årsmötet. Datum för motionstidens utgång meddelas i samma utskick.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och övriga årsmöteshandlingar skall sändas till
medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet.
Årsmötet väljer ordförande och minst fyra ledamöter. Ordförande och ledamöterna väljs på två år
och avgår växelvis så att halva antalet kvarstår. Utöver ordinarie ledamöter väljs på ett år lägst en
och högst två suppleanter. Årsmötet har också att utse en revisor samt en revisorssuppleant. Dessa
väljs på ett år. För beslut krävs 2/3 majoritet.
§ 8 Firmateckning och styrelse
Föreningens firma tecknas av ordförande samt en eller flera av styrelsen utsedda personer var för
sig.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva styrelsen är närvarande. Majoritetsbeslut gäller. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen anställer en verksamhetsledning som ansvarar inför styrelsen för verksamheten. Styrelsen
fastställer verksamhetsledningens uppdrag efter samråd med denna. Verksamhetsledningen,
liksom en eller två representanter för clownerna, adjungeras till styrelsemöten. Styrelsen har rätt
att till sig adjungera personer inom och utom föreningen.
Styrelsen skall, senast två månader före årsmötet, överlämna verksamhetsberättelse och
årsredovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret till revisorn. Uppkommen vinst
balanseras och användes i enlighet med föreningens syfte.
§ 9 Stadgar
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut fattade vid två på varandra följande årsmöten varav
det ena skall vara ordinarie. Mellan dessa båda årsmöten skall minst två månader förflyta. För
beslut krävs 2/3 majoritet.
§ 10 Upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan ske endast efter beslut fattade vid två på varandra följande
årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Mellan dessa båda årsmöten skall minst två månader
förflyta. För beslut krävs 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar skall, efter beslut av senaste
årsmötet, tillfalla förening eller organisation med liknande syften som Clownronden.

