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§1
Föreningens namn och säte
§ 1.1

Föreningens namn är Reumatiker i Samverkan, RiS.
Benämnes i dessa stadgar fortsättningsvis för RiS

§ 1.2

RiS är en politisk och religiöst obunden ideell förening.

§ 1.3

RiS har sitt säte i Västra Götaland.

§ 1.4

Föreningens medlemmar utses från Reumatikerdistrikten i Västra Götaland,
Halland och BERIG.
§2
Mål

§ 2.1 Målet är att genom forskning, utbildning, opinionsbildning, information och
påverkan försöka säkerställa full delaktighet för reumatiker inom alla samhällsområden.
§ 2.2 RiS skall verka för att genom olika insatser samla medel till föreningen och dess
konto, i fortsättningen benämnt fonden, vars avkastning skall gå till utbildning
och forskning inom reumatologin.
§3
Organisation
§ 3.1 RiS beslutande organ är årsmötet och styrelsen.
§ 3.2 RiS räkenskapsår skall vara kalenderår.
§4
Styrelse
§ 4.1 Föreningens namn tecknas förutom av styrelsen, av den eller de personer som
styrelsen därtill bemyndigar.
§ 4.2 Styrelsen skall bestå av minst 4 ledamöter.
Styrelsen utser inom sig ordförande och kassör med en mandattid på två år.
§ 4.3 Styrelsen är beslutför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
§ 4.4 Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.
§ 4.5 I sedvanlig ordning skall styrelsen upprätta för varje kalenderår en årsredovisning
med förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning.
§ 4.6 Vid styrelseledamots avgång utses efterträdare av kvarvarande styrelseledamöter.
Beslut om inval av ny ledamot skall vara enhälligt.

-2-

§ 4.7 Styrelsen har att förvalta fondens tillgångar, besluta om och verkställa utdelning
i enlighet med riktlinjerna för fonden samt verka för fondens fortbestånd.
Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av gåvobrev, testamenten
och andra urkunder som berör fonden, liksom av andra föreskrifter som meddelats
beträffande förvaltningen.
Styrelsen åligger att föra räkenskaper över fondens tillgångar och skulder, inkomster
och utgifter, samt att årligen avsluta räkenskaperna.
§5
Årsmötet
§ 5.1 Årsmötet skall hållas varje år efter genomförd revision på tid och plats som styrelsen
beslutar.
§ 5.2 Kallelse till årsmöte skall ske skriftligt eller på annat av styrelsen fastställt sätt.
Kallelse skall ske senast två veckor före mötet.
§ 5.3 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av a) rösträknare b) protokolljusterare
Årsredovisning och förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Styrelsens ansvarsfrihet
Behandling av motioner och styrelsens förslag
Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar
Fastställande av verksamhetsplan
Mötets avslutande
§ 5.4 Varje medlem har en röst. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.
§6
Revision
§ 6.1 RiS-fondens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av en auktoriserad
eller godkänd revisor. Därutöver skall fonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
§7
Arkivering
§ 7.1 Fondens arkiv deponeras i Göteborgs Stadsarkiv i den takt som styrelsen finner
lämplig.
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§8
Stadgeändring
§ 8.1 Ändring av dessa stadgar förutsätter styrelsens beslut, § 4.3.
§9
Föreningens upplösande
§ 9.1 Beslut om ev. upplösning av RiS kan endast ske om styrelsen finner att det är
omöjligt att verka i enlighet med vad stadgarna föreskriver. Ev. kvarstående
medel och handlingar överlämnas som donation till reumatologisk forskning i
Västra Götaland.
§ 10
Ikraftträdande
§ 10.1 Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter ordinarie årsmöte 2005-04-01.
Tillägg § 4.2 2006-03-06, reviderade 2012-02-27, reviderade 2014-04-11
samt reviderade 2018-06-13.
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