
	   	   	  
	  
 
Stadgar för MOD- Mer Organdonation  
  
§ 1 Föreningens namn skall vara ”MOD- Mer Organdonation” 
  
§ 2 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte 
att verka för utvecklingen av organdonation i Sverige, samt att genom olika 
arrangemang och aktiviteter främja organdonation och patientutbildningar. 
  
§ 3 Föreningens säte är Stockholm. 
  
§ 4 Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar 
och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om 
inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. 

§ 5 Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av 
föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens 
stadgar och beslut. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han inte 
heller ansvarar för föreningens skulder. 

§ 6 Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga 
bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. 
Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten. Medlemsavgift tas ut i 
form av en inträdesavgift på 50 kr per person eller 100 kr per familj. Årlig 
medlemsavgift skall bestämmas av årsstämman. 
  
§ 7 En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen 
eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur 
föreningen. 

§ 8 Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till 
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 
 
§ 9 Föreningen bör hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och 
hålls senast maj. Kallelse till sammanträde bör utgå minst en vecka i förväg och ske 
genom email. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan 
inte utövas genom ombud). 
 
§ 10 Styrelsen består av minst tre ledamöter och upp till sju ledamöter samt lägst 1 
och max 2 suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet, första gången väljs tre ledamöter 
på ett år och övriga på två år. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och 
kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst två av dess ledamöter är närvarande. 
Suppleanterna inbjuds alltid till styrelsemöten. 
  
§ 11 Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under 
förutsättning att besluten är enhälliga enligt styrelseprotokoll. Firmatecknare utses 
inom styrelsen. 
  
§ 12 Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. För revision av det första 
verksamhetsåret utses 1 ordinarie revisor och 1 suppleant valda av årsstämman. 
 



	   	   	  
	  
§ 13 Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före 
ordinarie föreningsstämma. 

§ 14 Ordinarie föreningsstämma hålls inom fem månader från räkenskapsårets 
utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av 
protokollförare 

2. godkännande av röstlängden  

3. val av en eller två justeringsmän  

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning  

5. fastställande av dagordningen  

6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen  

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur 
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelse- ledamöterna 

9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 

10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 

12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter  

13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  

14. val av valberedning  

15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 
stadgar. 

 
§ 15 Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet. 
  
§ 16 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande 
sammanträden, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster 
måste bifalla förslaget. 
  
§ 17 Kvarvarande medel skall skänkas till annan förening med liknande ändamål som 
utses av styrelsen. 
 
Övrigt 

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ideella föreningar. 


