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Stadgar för Vision For All
§1. Föreningens ändamål och verksamhet
Vision For All (VFA) är en ideell förening som består av medlemmar som vill göra en insats för
medmänniskor med behov av glasögon i utvecklingsländer. Vi vill därigenom bidra till att
förbättra förutsättningar för utbildning och kulturutbyte. VFAs verksamhet bedrivs genom:
●
●
●
●

synundersökningar av de allra fattigaste, vilka inte har råd att anlita optiker (vi avser ej
att konkurrera med inhemska optiker).
utlämning av begagnade insamlade glasögon.
att uppmuntra och ge stöd för utbildning i utvecklingsländer (företrädesvis inom
optometrin) med avsikt att öka möjligheterna till bättre syn för den fattiga befolkningen.
information om behovet av glasögon och andra förhållanden i utvecklingsländer med
anknytning till föreningens verksamhet till medlemmar, bidragsgivare och allmänhet.

VFA vill inspirera till engagemang i dessa projekt och bygga broar av vänskap, solidaritet och
ökat medvetande om tredje världen.

§2. Medlemskap och årsavgift
Till medlem kan antagas person, familj eller organisation/förening som betalar sin
medlemsavgift samt som delar föreningen VFAs målsättning. Medlemsavgiftens belopp
beslutas med enkel majoritet på årsmöte.

§3. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas inom kalenderårets tre
första månader. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före
årsmötet. Varje fullbetalande medlem och betalande förening äger en röst. Ungdomsmedlem
äger ej rösträtt. Medlem kan även rösta via skriftlig fullmakt. Alla frågor, utom när annat anges i
stadgarna, avgörs med enkel majoritet. Vid årsmöte ska följande frågor behandlas:
●

fråga om behörigt utlysande av årsmötet.
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●
●
●
●
●
●
●
●

val av årsmötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.
genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport.
revisorns berättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
val av styrelse, revisor och valberedning.
fastställande av medlemsavgift.
styrelsens verksamhetsplan och budget.
motioner.
övriga frågor.

Varje medlem äger rätt att lämna motion till årsmötet. Motion skall vara styrelsen tillhanda minst
två veckor före årsmötet.

§4. Verksamhetsår
Kalenderår utgör föreningens verksamhetsår.

§5. Föreningsmöte
Föreningsmöten utöver årsmötet hålls i den utsträckning som verksamheten kräver. Vid dessa
möten får inte beslut fattas i ärenden som enligt stadgarna skall behandlas av årsmötet.

§6. Styrelsen
Årsmötet utser styrelse vilken leder föreningens verksamhet. Styrelsen består av ordförande,
kassör, och minst ytterligare en ledamot samt två suppleanter. Ordförande väljs för ett år, övriga
ledamöter för två år. Vid första årsmötet väljs hela styrelsen i sin helhet, halva antalet ledamöter
för ett år, halva antalet för två år. Vid kommande årsmöten väljs halva antalet växelvis. Det
åligger styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer som
årsmötet dragit upp. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas
av revisor. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig. Styrelsen
fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika rösttal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är
beslutsmässig om minst tre styrelsemedlemmar deltar i mötet.
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§7. Revisorer och valberedning
Årsmötet utser en revisor och en revisorsuppleant samt valberedning.

§8. Ekonomi
Deltagande i hjälpprojekt sker ideellt. Insamlade medel skall användas i enlighet med VFA:s
målsättning. Medlemsavgift uttages för att täcka administrativa kostnader.

§9. Stadgeändring
För ändring av föreningsstadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten. Vid det
andra årsmötet krävs minst 2/3 majoritet för stadgeändring. Stadgeändringen skall vara
annonserad på årsmöteskallelse.

§10. Extra årsmöte
Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar, eller om minst 2/3 av
medlemmarna så begär eller om styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse ska ske på samma
sätt som till ordinarie årsmöte. Endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§11. Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut om upplösning vid två på varandra följande årsmöten.
Vid det andra årsmötet krävs minst 2/3 majoritet för upplösning. Fråga om upplösning skall vara
annonserad på årsmöteskallelse. Föreningens eventuellt återstående medel skall användas i
enlighet med årsmötets beslut till annan verksamhet med liknande syfte.

Stadgarna fastställda av årsmöte 07-03-10
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