Stadgar för BERIG 2016-04-06
§ 1 Föreningens namn
§ 1.1 Föreningens namn skall vara BERIG, Bechterewreumatikers Intressegrupp
§ 2 Föreningens säte
§ 2.1 BERIG är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation med säte i
Göteborg.
§ 3 Föreningens ändamål
§ 3.1 BERIG bör om möjligt verka för att ge den som har Bechterew/ AS eller närbesläktad
sjukdom, hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga intressenter, information
i frågor som har samband med sjukdomen. Informationen bör avse nya medicinska rön,
även på internationell nivå, samt information om aktuella aktiviteter inom
organisationen. BERIG bör även bedriva opinionsbildande verksamhet.
§ 3.2 BERIG skall om möjligt anordna sjukgymnastik i den omfattning och på det sätt som
medlemmarna önskar. BERIG bör medverka till att den som har Bechterew/AS eller
närbesläktad sjukdom, får sitt behov av aktiviteter och samvaro tillgodosett.
§ 3.3 BERIG bör medverka till ökad forskning, förbättring och utveckling av vård och
behandlingsresurser samt att hålla kontakt med myndigheter och internationella
AS-organisationer.
§ 4 Organisation
§ 4.1 BERIG:s beslutande organ är årsmötet, och styrelsen, se § 6.5.
§ 4.2 Organisationens räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 4.3 Kommittéer och sektioner tillsätts efter behov som årsmötet eller styrelsen bestämmer.
§ 4.4 Organisationens medlemmar och ständiga hedersmedlemmar skall antecknas i en
matrikel.
§ 4.5 Organisationen skall om möjligt hålla ett kansli.
§ 5 Medlemskap
§ 5.1 Den som har Bechterew/AS eller närbesläktad sjukdom, dennes anhöriga och andra
närstående,
eller den som önskar stödja organisationen samt den som i sitt yrke eller av andra skäl
har ett särskilt intresse av sjukdomsgruppen, kan bli medlem i BERIG.
§ 5.2 Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.
§ 5.3 För att bibehålla sitt medlemskap i BERIG skall medlem årligen betala fastställd
medlemsavgift enligt § 5.2
§ 5.4 Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat BERIG:s verksamhet, kan på
styrelsens enhälliga förslag, av årsmötet utses till ständig hedersmedlem och är därmed
befriad från medlemsavgift.
§ 5.5 Medlem som önskar utträde ur BERIG, skall skriftligen anmäla detta till föreningens
styrelse. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§ 5.6 Medlem som utan särskilda skäl inte betalat sin medlemsavgift senast tre månader efter
förfallodag, får anses ha begärt sitt utträde ur BERIG.
§ 5.7 Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motarbetat
BERIG:s verksamhet eller ändamål, skadar, eller skapar uppenbar risk att skada
organisationens intresse, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut
om uteslutning kan överklagas till årsmötet. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.
§ 6 Årsmötet-styrelsen
§ 6.1 Årsmötet är BERIG:s högsta beslutande organ och sammanträder innan första tertialets
utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer.
§ 6.2 Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast fyra veckor
före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, eller annan fråga av väsentlig
betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse, verksamhetsplan
med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande
skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före mötet på BERIG:s kansli.
Detta skall anges i kallelsen. Medlem kan på begäran få dessa handlingar hemsända till
sig.
§ 6.3 Styrelsen äger rätt att kalla till extra årsmöte när styrelsen finner skäl därtill, eller då
sådan begäran skriftligen tillställts styrelsen av revisorn eller minst en fjärdedel av
medlemmarna. I de båda senare fallen är det styrelsens skyldighet att kalla till extra
årsmöte. Extra årsmöte skall hållas inom 30 dagar efter det att styrelsen mottagit
begäran, på tid och plats som styrelsen bestämmer, och endast behandla de frågor som
föranlett det extra årsmötet, vilket också klart skall framgå av kallelsen. Se (§ 6.2)
§ 6.4 Årsmötet utser organisationens styrelse. Därvid väljs ordföranden på två år, kassör på
två år och övriga fyra ledamöter på två år, på så sätt att nyval förrättas av halva
styrelsen varje år. Ordförande och kassör väljs växelvis. Ersättarna träder in i den
ordning de valts. Styrelsemedlem som inte fullgör sitt förtroendeuppdrag på ett korrekt
sätt, kan avsättas från sitt uppdrag av årsmötet.
§ 6.5 Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut, driva utvecklingen av organisationens
verksamhet i enlighet med en verksamhetsplan som antagits av årsmötet samt bereda
ärenden till kommande årsmöte.
§ 6.6 Styrelsen skall snarast efter årsmötet hålla ett konstituerande möte. Obligatoriska
poster som styrelsen måste konstituera sig till är sekreterare, vice ordförande
och arbetsgivaransvarig. Vid behov utses en lotteriansvarig.
§ 6.7 Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men
har yttrande- och förslagsrätt.
§ 6.8 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens
närvarande ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika
röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 6.9 Organisationens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse minst två personer i
förening som firmatecknare.
§ 7 Ärende vid årsmötet
§ 7.1 Årsmötets behöriga sammankallande
Fastställande av dagordning.
Val av presidium a) ordförande
b) sekreterare.
Val av
a) två rösträknare b) två protokolljusterare.
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.
Revisionsberättelse.
Styrelsens ansvarsfrihet.
Fastställande av verksamhetsplan med budget.
Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar.
Behandling av motioner och styrelsens förslag.
Fastställande av nästa års medlemsavgift.
Val av ordförande, två år.
Val av kassör, två år.
Val av fyra ledamöter i styrelsen, två år.
Val av minst tre ersättare i styrelsen, ett år.
Val av tre personer till valberedning, två år, varav en sammankallande.
Val av revisor, två år. Val av revisorsersättaren, ett år.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.
§ 7.2 Yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmötet har medlem som under mötesåret fyller
lägst 15 år och erlagt medlemsavgift samt hedersmedlemmar. Styrelsens ledamöter och
dess ersättare, har dock inte förslags- och rösträtt vid behandling av
verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse samt ansvarsfrihet. Anställd
personal har yttranderätt och förslagsrätt, såvida de icke är medlemmar. Vid röstning
gäller, en medlem, en röst. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
§ 7.3 Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Anställd
personal får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen. Varje
enskild medlem äger rätt att nominera personer till förtroendeuppdrag.
§ 7.4 Val avgörs genom enkel majoritet. Med enkel majoritet menas att den (de) som erhållit
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till
antalet angivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket
innebär mer än hälften av antalet angivna röster. Omröstning sker öppet. Om
röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser
val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om
hen är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i
händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 7.5 Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion skall skriftligen tillställas styrelsen senast
fem veckor före årsmötet. Alla motioner skall konsekvensbeskrivas innan de tillställs
styrelsen.

§ 8 Revision
§ 8.1 Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av organisationens räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll och övriga handlingar. Organisationens räkenskaper skall vara
revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn skall granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 20 dagar före årsmötet.
§ 8.2 Revisorn skall även taga del av styrelsens protokoll samt följa upp att beslutade
åtgärder fullföljts.
§ 8.3 Revisorn äger även rätt att till styrelsen ge förslag och riktlinjer för organisationens
fortsatta arbete.
§ 9 Samarbete
§ 9.1 BERIG kan anslutas till eller samverka med organisationer, vars verksamhet och inriktning
sammanfaller med organisationens intressen. Styrelsen beslutar på vilken nivå
anslutning eller samverkan skall utformas i varje enskilt fall.
§ 10 Stadgeändring
§10.1 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av årsmötet efter styrelsens
förslag eller i vederbörlig ordning väckt motion. För sådant beslut erfordras minst två
tredjedels majoritet vid ett och samma årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra
följande årsmöten.
§10.2 Uppstår tvekan om dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av
styrelsen, med godkännande av revisorn.
§ 11 Föreningens upplösning
§11.1 För upplösning av BERIG krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, med minst
tre fjärdedelars majoritet av antalet avgivna röster, med det uttryckliga villkoret, att
organisationens tillhörigheter av vad namn och beskaffenhet det vara må, icke får delas
eller skingras, utan i sin helhet skall föräras någon i organisationens syfte verksam
förening/organisation som därav kan draga en allmännyttig fördel.
§ 12 Ikraftträdande
§12.1 Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter beslut av årsmötet, och ersätter de
tidigare gällande stadgarna.
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