STADGAR FÖR FÖRENINGEN BARNEN FRAMFÖR ALLT
§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Barnen Framför Allt - Adoptioner

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till huvudsakligt syfte att förmedla internationella adoptioner. Vidare har föreningen till syfte
att vara intresseorganisation för adoptivföräldrar och adoptivbarn i Sverige samt att förmedla hjälp till
behövande, företrädesvis föräldralösa barn, och övrig därmed förenlig verksamhet.

§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län.

§4 Medlemskap
Adoptionssökande skall vara medlem i föreningen under tiden adoptionsprocessen pågår dvs från och med
det år sökandeavgiften erläggs t o m det år barnet anländer till Sverige. Därutöver har envar som vill stödja
föreningens övriga verksamhet rätt att vara medlem i föreningen.

§5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
Styrelsen ska årligen fördela summan av medlemsavgifterna mellan verksamhetsgrenarna
biståndverksamhet och medlemsverksamhet.

§ 6 Verksamheten
Föreningen skall, med hänsyn till dess syften, vara indelad i fyra verksamhetsgrenar med skild redovisning, i
enlighet med de lagar och förordningar som föreningen har att följa. Verksamhetsgrenarna ska vara
adoption.-, bistånd-, fadder- och medlemsverksamhet.
Administrationen av adoptionsverksamheten ska uppdras till ett kansli med anställd personal. Styrelsen är
ansvarig för organisationen av verksamheterna och för att upprätta instruktioner för samtliga
verksamhetsgrenar.

§ 7 Adoptionsverksamheten
Föreningens adoptionsverksamhet skall bekostas av de sökande som föreningen åtagit sig att lämna
internationell adoptionshjälp åt. Avgifternas storlek bestäms av styrelsen.
Adoptionsverksamheten får inte drivas i vinstsyfte. Eventuellt överskott från adoptionsverksamheten skall
fonderas och utgöra reservkapital i adoptionsverksamheten.
Föreningen får, i sin adoptionsverksamhet, starta representationskontor (representative office) utomlands.
Föreningen skall inom kansliet föra register över adoptionssökande. För att registreras som sökande i
föreningens register krävs att av föreningen upprättad ansökningsblankett, vederbörligen ifylld och
undertecknad kommit föreningen tillhanda. Som registreringsdag gäller den dag ansökan kommit föreningen
tillhanda under förutsättning av att sökandeavgiften erläggs inom två veckor. För det fall betalning erläggs
senare gäller betalningsdagen som registreringsdag.

Styrelsemedlemmar och kanslipersonal är de enda personer som har rätt att ta del av adoptionshandlingar.
Innehållet i sådana handlingar för inte yppas för utomstående.

§ 8 Biståndsverksamheten
Medlemsavgifter, frivilliga bidrag och övriga medel som tillfaller föreningens biståndsverksamhet skall, efter
avdrag för nödvändiga administrativa kostnader fördelas mellan hjälpbehövande organisationer, institutioner,
barnhem m m i utlandet efter årsmötets hörande och på sätt styrelsen bestämmer.
Medel får inte föras över från föreningens biståndsverksamhet till adoptionsverksamheten.

§ 9 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, samt minst sju övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig de övriga
funktionärer man anser sig behöva.
§ 10 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar innefattande förmedlingsbeslut såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen kan delegera till anställd på kansliet att fatta positiva förmedlingsbeslut. Avslagsbeslut fattas av
ordföranden och en särskilt utsedd ledamot av styrelsen i förening. Styrelsen skall verkställa av årsmötet
fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge
årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär
detta. Styrelsemöten kan hållas per telefon.
Styrelsen är beslutsför då minst fyra personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Med
samtliga styrelsemedlemmars godkännande kan beslut fattas genom elektronisk omröstning utan
föregående styrelsemöte.
Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Föreningens redovisning skall vara öppen och tillgänglig för styrelsen, kanslipersonal, samt revisorer och
dessutom för de personer Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA bestämmer och för
föreningens medlemmar i den mån sekretessreglerna så medger.

§ 12 Revisorer
Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av en revisor. Revisorn och suppleant skall vara godkända eller
auktoriserade av revisorsnämnden. Revisorn granskar föreningens räkenskaper för både
adoptionsverksamheten och övriga verksamheter.

§13 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av maj månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse åtföljd av förslag till dagordning skall sändas till
alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie årsmöte och sju dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3.
4.
5.
6.

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
11. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
12. Val av revisor samt suppleant för en tid av två år.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta
inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 14 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det
eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden
som angivits i kallelse behandlas.

§15 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem/familj som erlagt medlemsavgift för det under mötet innevarande
verksamhetsåret och/eller det föregående en röst.

§16 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Beslut
fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§17 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. Förslaget skall vara skriftligt och ha kommit
föreningens styrelse tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Ändringsförslaget skall anges i kallelsen till
årsmötet.

§18 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till kansliet och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 19 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varann följande årsmöten med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande

syfte som föreningens.

