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§ 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE 

Förbundet är en organisation av ideella lokala föreningar, som har till uppgift att 

stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och deras barn. Förbundets 

namn är Sveriges Makalösa Föräldrar. Förbundet har sitt säte där förbundsstämman 

beslutar. 

 

§ 2 FÖRBUNDETS SYFTE 

2.1 Förbundet är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 

Förbundet verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och 

därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn.  

mailto:gs@makalosa.org
http://www.makalosa.org/


 

 

 

 

Sveriges Makalösa Föräldrar Mail: gs@makalosa.org Organisationsnr: 802402-8709 

Klara Södra Kyrkogata 20 Tlf: 070 – 202 30 10 Bankgiro: 5447-5892 

111 52 Stockholm  www.makalosa.org 

 

 

 

 

 

2.2 Förbundets mål är att ge ensamstående föräldrar och deras barn lika 

förutsättningar för goda levnadsvillkor som barn och föräldrar i sammanlevande 

familjer har. Med ensamstående förälder menas den förälder som inte bor 

tillsammans med barnets andra biologiska och/eller juridiska förälder. 

2.3 Förbundet ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet 

genom att:  

• belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn  

• fungera som remissinstans i frågor som rör målgruppen  

• samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn  

• stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen  

• stimulera tillkomsten av och samarbetet mellan lokala föreningar  

• stödja och underlätta föreningarnas arbete  

• förmedla kontakter och kunskap till ensamföräldrar, samt samordna nätverk, 

intresseorganisationer och föreningar som driver frågor rörande ensamföräldrar. 

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

3.1 Medlemmar i förbundet är lokalföreningar med deras medlemmar. 

Lokalföreningen erbjuder för sina medlemmar ett familjemedlemskap alternativt 

individuellt medlemskap. Lokalföreningarna som ansöker om medlemskap antar per 

automatik förbundets mål och syfte. Medlemmar kan också individuella personer 

vara, som av någon anledning inte kan/vill ha medlemskap i en lokalförening. 

Stödmedlemskap kan ansökas av andra organisationer som delar förbundets mål och 

syfte. Anställd medlem, barn under 18 år samt stödmedlem kan inte vara ombud till 

förbundsstämman. 

3.2 Medlemskap för föreningen skall godkännas av förbundsstyrelsen. 

3.3 Medlemsavgift till förbundet beslutas av förbundsstämman. 
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3.4 Medlemsåret följer verksamhetsåret den 1 januari till den 31 december. 

Medlemsavgift skall erläggas senast den 31 december årligen. Medlemsförening, som 

under en följd av två år inte erlagt medlemsavgift utesluts. 

3.5 Medlemsförening, annan organisation eller enskild medlem i lokal förening, som 

skadar förbundets anseende, motverkar dess syften eller bryter mot dess stadgar, kan 

uteslutas ur förbundet av förbundsstyrelsen. Föreningen skall i båda fallen beredas 

tillfälle att yttra sig innan beslut om uteslutning fattas. 

Vid fråga om beslut om uteslutning av medlem i lokal förening, som överklagats till 

förbundsstyrelsen, skall den lokala föreningen beredas tillfälle att yttra sig innan 

beslut i frågan fattas. 

 

§ 4 LOKALFÖRENINGAR 

Lokalföreningarna är juridiska personer med egna stadgar och som följer förbundets 

syfte och mål. Varje lokalförening ska ha sitt årsmöte före februari månads utgång. 

Lokalföreningarna ska skicka årsmöteshandlingar till förbundets kansli för 

kännedom senast 15 mars. 

 

§ 5 FÖRBUNDETS BESLUTANDE ORGAN 

Förbundsstämma 

Förbundsstyrelse 

Arbetsutskott 

 

§ 6 FÖRBUNDSSTÄMMA 

6.1  Förbundsstämman, som är högsta beslutande organ, sammanträder senast april 

månad, varje år. Tid och plats beslutar förbundsstyrelsen. Alla medlemmar äger 

tillträde till stämman. 

6.2  Extra stämma hålls då förbundsstyrelsen finner sådan påkallad eller då minst en 

tredjedel av anslutna föreningar begär det. Revisorn skall, om dennes granskning  

mailto:gs@makalosa.org
http://www.makalosa.org/


 

 

 

 

Sveriges Makalösa Föräldrar Mail: gs@makalosa.org Organisationsnr: 802402-8709 

Klara Södra Kyrkogata 20 Tlf: 070 – 202 30 10 Bankgiro: 5447-5892 

111 52 Stockholm  www.makalosa.org 

 

 

 

 

föranleder det, skriftligen med angivande av skäl kräva att styrelsen skall utlysa extra 

stämma. Efterkommes inte detta inom två veckor skall revisorn utlysa extra stämma. 

Den kan endast behandla – förutom punkterna 1-4 och 19 i § 6 – den eller de frågor, 

som föranlett dess sammankallande. 

6.3  Förbundsstämman består främst av ombud för förbundets medlemmar, som har 

rösträtt. Rösträtt har den lokalförening som erlagt medlemsavgift till förbundet 

senast den 31 december föregående år. Förbundet bekostar resa, kost och logi för ett 

ombud per lokalförening. Ombud skall vara medlem i och utses av en lokalförening. 

Varje lokalförening, som är medlem i förbundet, äger rätt att sända två ombud. 

Ombud får genom skriftlig fullmakt företräda annat ombud inom samma förening. 

Andra medlemmar (individuella personer, medlemmar i lokalförening eller 

representanter från medlemsorganisationer) har närvarorätt, men ej rösträtt, och 

måste finansiera egen resa, kost och logi. 

Hela valberedningen äger rätt att närvara vid stämman men förbundet bekostar resa, 

kost och logi för två personer från valberedningen. 

6.4  Varje ombud äger vid förbundsstämman en röst. Beslut fattas med enkel 

majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Röstning sker öppet, om inte 

annat beslutats i viss fråga. Då votering begärs vid val, skall omröstning ske slutet. 

Vid lika röstetal vid öppen och sluten omröstning avgör lotten.  

6.5 Förbundsstyrelsen bör i sin helhet närvara vid stämman och har yttrande- och 

förslagsrätt.  

Förbundsstyrelsen har även rösträtt vid förbundsstämman. Antalet röster är 30 % 

baserat på lokalföreningarnas röstlängd avrundat uppåt till närmsta heltal, dock 

alltid minst en röst. 

6.6  Motion till ordinarie förbundsstämma kan väckas av lokalförening, 

medlemsorganisation och enskild medlem. Motionen bör vara inlämnad, vad gäller 

enskild medlem som tillhör en lokalförening, till respektive förening för behandling 

på föreningens årsmöte. Föreningen skall sända samtliga motioner med eget yttrande 

till förbundsstyrelsen senast den 5 mars. Har enskild motion avstyrkts av föreningen 

skall motionen ändå sändas till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen skall yttra sig 

över motionerna.  

6.7  Skriftlig kallelse till ordinarie förbundsstämma skall sändas till föreningarna 

tillsammans med inkomna motioner senast tre veckor före förbundsstämman.  
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Stämmohandlingar för extra förbundsstämma skall sändas till föreningarna senast 

två veckor före förbundsstämman. 

Stämmohandlingarna ska innehålla följande: 

Förslag till dagordning. 

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser och revisorns berättelser för det 

föregående verksamhetsåret. 

Förbundets resultat- och balansräkningar för det föregående verksamhetsåret. 

Förbundets budget och verksamhetsplan för kommande period. 

Valberedningens förslag. 

Ärenden som förbundsstyrelsen förelägger förbundsstämman. 

Motioner och yttranden. 

Skriftlig kallelse till extra stämma skall sändas till föreningarna senast två veckor före 

stämman. 

ÄRENDEN VID ORDINARIE STÄMMA 

1. Stämmans öppnande. 

2. Justering av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om stämmans 

behöriga utlysande. 

3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare vid stämman. 

5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelser för de två föregående 

verksamhetsåren. 

6. Behandling av revisorernas berättelser för de två föregående verksamhetsåren. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar för de två föregående 

verksamhetsåren. 

8. Beslut om resultatdisposition. 
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9. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående verksamhetsåret. 

10. Beslut ifråga om det kommande verksamhetsåret. 

a  Medlemsavgifter 

b  Verksamhetsplan 

c  Budget 

11. Ärenden som styrelsen lägger fram för stämman. 

12. Behandling av inkomna motioner. 

13. Val av förbundsordförande. 

14. Val av kassör. 

15. Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen jämte ersättare. 

16. Val av revisor. 

17. Val av valberedning.  

18. Föredragning av officiella skrivelser och rapporter. 

19. Avslutning. 

 

§ 7 FÖRBUNDSSTYRELSEN 

7.1 Förbundsstyrelsen verkställer förbundsstämmans beslut och leder förbundets 

arbete mellan stämmorna. 

7.2 Förbundsstyrelsen består av ordföranden, kassör och ytterligare minst en 

ordinarie ledamot och minst två ersättare. Endast medlem i lokal förening är valbar 

till Förbundsstyrelsen. 

7.3 Ordföranden och kassör utses av förbundsstämman för en stämmoperiod (två 

år). Övriga styrelseledamöter väljs för en period (två år). Ersättarna väljs för en 

period och inträder i ordinaries ställe i den ordning de valts. Alla styrelseposter väljs 

med fördel vid varannan stämmoperiod så inte hela styrelsen byts ut samtidigt. 
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Förbundsstyrelsen ska vid behov kunna adjungera viss person på enskild punkt 

angående viss sakfråga. 

7.4 Ordföranden kallar till styrelsemöte senast fjorton dagar före mötet genom 

personlig kallelse till de ordinarie ledamöterna och ersättarna och för kännedom till 

revisor och valberedningen. 

7.5 Extra styrelsemöte skall hållas då styrelsen finner det påkallat eller då minst 

hälften av styrelsens ordinarie ledamöter gör en skriftlig framställan därom. 

7.6 Styrelseledamot, som är förhindrad att närvara vid möte, skall underrätta 

förbundets ordförande om detta.  

7.7  Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut 

fattas med enkel majoritet.  Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening, 

som biträds av ordföranden. 

Om någon begär det, skall personval ske med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör 

lotten.  

7.8 Förbundsstyrelsen bör sammanträda minst tre gånger årligen. Protokoll från 

sammanträden skall tillställas styrelseledamöter, ersättare, revisor och samtliga 

föreningar. Styrelsen bör årligen kalla de lokala föreningarnas ordförande till möte. 

Styrelsen utser två personer att tillsammans eller var för sig teckna förbundets firma. 

 

§ 8 ARBETSUTSKOTT 

Förbundsstyrelsens arbetsutskott består av förbundsordföranden samt två ledamöter, 

vilka utses av styrelsen. Arbetsutskottet kan vid behov adjungera viss person på 

enskild punkt angående viss sakfråga. Utskottet skall handlägga förbundets löpande 

ärenden och personalfrågor samt vad styrelsen i övrigt uppdrar till utskottet. 

Utskottet skall inför styrelsen fortlöpande genom protokoll redovisa sina beslut och 

är inför styrelsen ansvarigt för sitt uppdrag. 
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§ 9 REVISOR 

För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning väljs vid varje 

förbundsstämma en ordinarie revisor. Denna skall vara auktoriserad eller godkänd. 

Revisorn skall varje år avge revisionsberättelse, med yttrande i fråga om 

förbundsstyrelsens ansvarsfrihet, sedan styrelsen behandlat och senast den 28 

februari överlämnat bokslutshandlingarna. Revisionen skall vara avslutad och 

revisionsberättelsen överlämnad till styrelsen senast den 31 mars. 

 

§ 10 VALBEREDNING 

För att förbereda valen av styrelse och revisor vid nästkommande ordinarie 

förbundsstämma utser förbundsstämman en valberedning om minst tre ledamöter 

varav en sammankallande. Ledamöterna skall om möjligt vara geografiskt fördelade 

över landet. Valberedningen skall inom sig ha minst ett protokollfört möte. 

 

§ 11 FÖRBUNDETS FIRMA 

Styrelsen utser inom sig två personer vilka, enligt vad styrelsen beslutar, tillsammans 

eller var för sig tecknar förbundets firma. Även generalsekreteraren tecknar 

förbundets firma för sig. Firmatecknare har inte rätt att utan styrelsens medgivande 

för förbundets räkning inköpa eller avyttra fast egendom eller upptaga eller bevilja 

lån. Styrelsen utser innehavare av teckningsrätt avseende bank- och plusgiro. 

 

§ 12 VERKSAMHETSÅR, ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Årsredovisning 

skall upprättas enligt god redovisningssed. Förbundets bokslut skall vara 

föreningarna tillhanda senast den 15 april. 
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§ 13 ÄNDRING AV STADGAR 

Ändring av stadgar sker efter beslut av två på varandra följande förbundsstämmor, 

varav ett är ordinarie eller vid ett ordinarie årsmöte då minst 2/3 av de närvarande 

ombuden godkänner ändringen. 

 

§ 14 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET 

Beslut om upplösning av förbundet skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra 

följande förbundsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie. Minst 90 dagar skall 

förflyta mellan stämmorna. Beslut om upplösning skall för att vara giltigt biträdas vid 

den sist hållna stämman av minst två tredjedels majoritet av röstberättigade ombud. 

Förbundets tillgångar skall vid förbundets upplösning tillfalla organisation med 

verksamhet som överensstämmer med organisationens ändamål. 
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