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Proposition om stadgeändringar vid 
Funkibator Öst årsmöte 2018 
Bakgrund: Inför årsmötet 2017 gjordes en översyn av Funkibators stadgar och 
beslut fattades om en hel del förändringar (mest förtydligande omskrivningar) i 
stadgarna.  Föreslagna förändringar av paragraferna §3 Föreningsform, §4 Syfte, §16 
Stadgeändring och §17 Upplösning, kräver beslut av två på varandra följande ordinarie 
årsmöten. 

Text som innehåller förslag på förändringar är gulmarkerade och förändringarna är 
markerade med fet stil. 

Justering av paragrafnumreringen görs efter det att föreslagna ändringar beslutats på 
årsmötet.  

§3 - Föreningsform  

Föreningen är en ideell förening.  

Styrelsen föreslår: 
Föreningen är en ideell förening och ansluten till Funkibator riksförbund. 

§4 - Syfte  

Föreningen har till syfte arrangera sociala, engagerande och utvecklande aktiviteter för barn, ungdomar 
och unga vuxna med funktionsnedsättning oavsett diagnosgrupp. Föreningen ska arbeta med att stödja 
och främja medlemmar med egna idéer som de vill förverkliga. Föreningen ska arbeta för att olika 
projekt- och samhällssatsningar ska komma igång. Föreningen ska arbeta med att förbättra samhället i 
stort avseende området funktionsnedsättning. Föreningen ska arbeta med positivt påverkansarbete samt 
ha fokus på utvecklingsarbete. 

Styrelsen föreslår: 
Funkibator Region Öst är en allmännyttig, ideell, demokratiskt 
uppbyggd samt partipolitiskt och religiöst obunden organisation 
vars ändamål är att skapa höjd livskvalité för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Genom att: 

• Stödja och främja medlemmars förverkligande av egna 
idéer, personliga utveckling och självförverkligande. 

• Bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning inom 

Förklaring	§4	
Detta	är	en	förenkling	av	
den	gamla	texten	och	den	
nya	formuleringen	är	också	
med	de	nya	stadgarna	för	
kommande	riksförbund.	
Innehållsmässigt	har	syftet	
inte	förändrats.	
	



Sida	2	av	3	
	
	
	

Funkibator	ideell	förening	
Infanterigatan	10	
352	35	Växjö	

www.funkibator.se	
info@funkibator.se	
facebook.com/funkibator	
0470-223	42	(kansli)	

	
	

	

arbetsmarknad, utbildning, fritid, brukarstöd och internationella frågor.  
• Förena utveckling, entreprenörskap och social innovation med frågor som rör 

funktionsnedsättning. 
• Arbeta normkritiskt och skapa främjande normer. 
• Utveckla och etablera arbetsintegrerade sociala företag. 
• Bedriva opinionsbildning gentemot allmänhet och beslutsfattare. 

§5 – Oberoende  

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden 

Styrelsen föreslår: 
Denna paragraf utgår i och med att oberoendet finns med i syftet.  

§17 - Stadgeändring  

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte eller extra årsmöte. 
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av 
antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges 
medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen 
antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform 
(§3), syfte (§4), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) 
kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.  

 Styrelsen föreslår: 

Ändring av föreningens stadgar som rör någon av följande paragrafer kräver 
likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten. 

• Föreningsform (§3) 
• Syfte (§4) 
• Stadgeändringar (§16) 
• Upplösning (§17) 

Dock kan paragrafernas numrering komma att ändras efter beslut i stadgefrågor 
på årsmötet. 

§18 - Upplösning  

Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på årsmötet. Det 
måste framgå av inbjudan att detta skall behandlas på årsmötet. Föreningen 
kan inte upplösas så länge minst tre medlemmar inte godkänner detta. Vid 
upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens 
tillgångar gå till verksamhet enligt föreningens syfte. Hur detta skall ske 
beslutas på det sista årsmötet.  

 

Förklaring	
Den	här	paragrafen	har	inte	
ändrats	så	mycket,	däremot	har	
den	förtydligats	genom	andra	
ordval.	Vi	har	lagt	till	att	vid	en	
omröstning	där	frågan	är	”Ska	vi	
lägga	ner	föreningen”	måste	
minst	två	tredjedelar	rösta	ja,	för	
att	förslaget	ska	gå	igenom.	
Dessutom	måste	frågan	tas	upp	
på	två	olika	årsmöten	för	att	
vara	giltig.	Allt	detta	är	för	att	ha	
säkerhet	i	föreningen	att	ett	
sådant	beslut	går	till	på	ett	
demokratiskt	sätt.	
	

Förklaring	§17	
Den	här	paragrafen	har	samma	
innebörd	som	tidigare,	vi	har	
bara	skrivit	om	den	så	att	det	ska	
bli	lite	mer	tydligt.	
	



Sida	3	av	3	
	
	
	

Funkibator	ideell	förening	
Infanterigatan	10	
352	35	Växjö	

www.funkibator.se	
info@funkibator.se	
facebook.com/funkibator	
0470-223	42	(kansli)	

	
	

	

Förslag om föreningens upplösning får endast tas upp på ett årsmöte. Det måste 
framgå tydligt i kallelsen att detta ärende skall behandlas på årsmötet. Förslaget 
om upplösning ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före det årsmöte 
det önskas behandlat. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det 
fattas av två på varandra följande årsmöten, och vid bägge årsmötena ska beslutet 
godkännas av minst 2/3 (två tredjedelar) av avgivna röster vid mötet. Föreningen 
kan inte upplösas så länge minst tre medlemmar inte godkänner detta. 

Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens 
tillgångar tillfalla en verksamhet med liknande syfte/ändamål som föreningen. Till 
vem och hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet. Föreningens tillgångar 
får ej tillfalla privatpersoner. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut 
om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för 
avregistrering av föreningen. 
 

	


