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Reviderade på årsmötet den 7 december 2014. 
Reviderade på årsmötet den 14 februari 2021. 

 
§ 1 Namn  
Föreningens namn är Lunds Makalösa Föräldrar och bildades år 2000. 
 
§ 2 Syfte  
Lunds Makalösa Föräldrar är en ideell förening ansluten till 
riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar. Föreningen skall arbeta 
inom ramen för riksförbundets syfte och mål. Lunds Makalösa 
Föräldrar har som övergripande syfte att stärka och synliggöra 
gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för 
dem och deras barn.  
 
§ 3 Verksamhet  
Lunds Makalösa Föräldrar skall:  
1. bedriva utåtriktad verksamhet genom att ordna aktiviteter, 

seminarier, kurser, studiecirklar och dylikt 
2. samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan 

ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för 
ensamföräldrar 

3. stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker 
gruppen 

 
§ 4 Medlemskap  
Lokalföreningen erbjuder sina medlemmar ett familjemedlemskap 
alternativt ett individuellt medlemskap. Ensamföräldrar med 
behörighet till lokalföreningen har själv att bedöma om de vill bli 



medlemmar i lokalföreningen eller enbart medlemmar i riksförbundet 
Sveriges Makalösa Föräldrar. Man är medlem när man har betalt 
medlemsavgiften. 
 
§ 5 Styrelse  
Mellan årsmötena är styrelsen lokalföreningens högsta beslutande 
organ. Styrelsen ska sköta lokalföreningens intressen i 
överensstämmelse med syfte, stadgar och i enlighet med av årsmötet 
fastställd verksamhetsplan och budget.  
 

Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Styrelsen skall 
bestå av minst tre ledamöter inklusive ordförande. Därutöver kan 
årsmötet även välja suppleanter. Ledamöterna väljs vanligtvis för en 
tid av två år. Mandaten fördelas så att halva styrelsen nyväljs varje 
årsmöte. Ordförande väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen 
sig själv.  
 

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av de ordinarie ledamöterna 
eller de tjänstgörande suppleanterna är närvarande. Beslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.  
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller då minst hälften av 
ledamöterna så begär.  
 
§ 6 Årsmöte  
Årsmöte skall hållas senast den sista februari. Kallelse till årsmöte 
skall vara hos medlemmarna minst tre veckor i förväg via e-post. För 
att få rösta på årsmötet ska man ha betalt sin medlemsavgift senast den 
31 januari innevarande år.  
 
Årsmöteshandlingar samt årsmötesprotokoll skall insändas till 
riksförbundets kansli för kännedom senast 15 mars efter det att 
årsmöte avhållits eller senast två veckor efter att extra årsmöte 
avhållits.  
 
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:  
1. Öppnande 
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 



3. Godkännande av dagordning 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Val av: 
a) mötesordförande b) mötessekreterare c) justerare tillika 
rösträknare 
6. Verksamhetsberättelse tillsammans med ekonomisk redovisning 
7. Revisorns berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
9. Verksamhetsplan tillsammans med budget 
10. Motioner och skrivelser 
11. Stadgeändringar 
12. Val av styrelse: 
a) val av ordförande b) val av ledamöter  c) val av suppleanter 
13. Val av revisor 
14. Val av valberedning 
15. Val av ombud till riksförbundets årsmöte 
16. Beslut om medlemsavgift 
17. Avslutning  
 
§ 7 Räkenskaper  
Föreningens räkenskaper förvaltas av kassören och omfattar 
kalenderår (= verksamhetsår). Hela styrelsen är dock ansvarig för 
föreningens ekonomi tillsammans.  
 
§ 8 Firmatecknare  
Firmatecknare för föreningen är ordförande och kassör var för sig.  
 
§ 9 Revision  
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning av verksamheten 
skall granskas av en revisor. Revisor väljs av årsmötet tillsammans 
med en revisorsuppleant.  
 
§ 10 Uteslutning  
Medlem som ej följer föreningens målsättning eller stadgar, eller 
uppträder så att föreningens anseende skadas, kan uteslutas genom 



beslut av lokalstyrelsen. Överklagande av lokalföreningens beslut kan 
ske till riksförbundets styrelse.  
 
§ 11 Stadgeändring  
Ändring av stadgar sker efter beslut av två på varandra följande 
årsmöten, varav ett är ordinarie eller vid ett ordinarie årsmöte då minst 
2/3 av de närvarande medlemmarna godkänner ändringen. Tillägg till 
eller ändring i stadgarnas § 2 Syfte, § 3 Medlemskap, § 11 
Stadgeändring och § 12 Upplösning kan endast göras av 
riksförbundets styrelse.  
 
§ 12 Lokalföreningens upplösning  
Efter begäran från lokalföreningens årsmöte eller sedan årsmöte inte 
avhållits under två verksamhetsår kan riksförbundets styrelse besluta 
om upplösning av lokalföreningen. Lokalföreningens tillgångar 
tillfaller riksförbundet.  
 
 
 


