STADGAR FÖR
ASSISTANSANORDNARNA
Med ”personlig assistans” förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen (2001:453).
Med assistansanvändare avses den person som använder personlig assistans.

§1.

Firma

Föreningens firma är Assistansanordnarna.

§2.

Säte

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§3.

Ändamål

Föreningens ändamål är
•
•

att tillvarata och främja medlemmarnas intressen som assistansanordnare samt
att främja utvecklingen och efterlevnaden av LSS principer om assistansanvändarens
självbestämmande, valfrihet och integritet.

§4.

Verksamhet

Till förverkligande av ändamålet ska föreningen
•
•

förse politiska beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer inom området personlig
assistans i Sverige och internationellt med kunskap och erfarenheter
i övrigt initiera och bedriva verksamhet i för medlemmarna angelägna frågor.

Föreningens verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till sådana
konkurrensbegränsande åtgärder som omfattas av gällande konkurrensrättslig lagstiftning.
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§5.

Medlemskap

Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma anordnare av personlig
assistans. Krav för medlemskap i föreningen är
•
•
•
•
•
•

att verksamheten utför minst 50 000 assistanstimmar per år,
att verksamheten är organiserad så att assistansanvändarens inflytande över den
personliga assistansens utformning säkras
att verksamheten har förbundit sig att tillämpa kollektivavtal för sina anställda,
att verksamheten innehar erforderligt tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva
Personlig Assistans,
att verksamheten är värdegrundsbaserad och inte ägd av ett riskkapitalbolag eller
liknande, samt
att verksamheten har ett avtal mellan anordnaren och assistansanvändaren som på ett
tydligt sätt reglerar respektive parts rättigheter och skyldigheter. Detta avtal får ej ha
någon bindningstid, ha en uppsägningstid på högst tre månader (om inte berörda
personliga assistenter har tillsvidareanställning enligt LAS som stipulerar längre tid)
samt ej innehålla skiljedomsklausul.

För inträde i föreningen erfordras skriftlig ansökan jämte det underlag som styrelsen begär.
Inträdesansökan ska underställas styrelsen för beslut.
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§6.

Årsavgift

Varje medlem är skyldig att till föreningen betala årsavgift, bestämd i relation till
medlemsverksamhetens storlek enligt nedanstående tabell. Grundavgiftens storlek fastställs av
ordinarie årsmöte.
Antal utförda assistanstimmar
föregående år

Årsavgiftens storlek

50 000

-

100 000

1x grundavgift

100 000

-

200 000

2x grundavgift

200 000

-

500 000

3x grundavgift

500 000

-

1 000 000

4x grundavgift

1 000 000

-

2 000 000

5x grundavgift

2 000 000

-

4 000 000

6x grundavgift

Årsavgiften ska erläggas senast den 30 april det år, som avgiften avser.

§7.

Utträde

Utträde ur föreningen görs genom skriftlig begäran ställd till styrelsen. Medlem har utträtt ur
föreningen 3 månader efter det att den skriftliga begäran kom styrelsen tillhanda.
Utträdande medlem är skyldig att erlägga i stadgeenlig ordning fastställda avgifter fram till
den tidpunkt då medlemskapet upphör.
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§8.

Uteslutning

Medlem kan uteslutas ur föreningen
•
•
•
•
•

om medlemmen inte längre uppfyller kraven som beskrivs i § 5 ovan;
om medlemmen grovt eller vid upprepade tillfällen brutit mot föreningens stadgar eller
beslut, eller på annat sätt motverkat föreningens ändamål;
om medlemmen inte fullgör sina ekonomiska åtaganden mot föreningen;
om medlemmen på annat sätt gör sig skyldig till allvarlig illojalitet mot föreningen;
om fortsatt medlemskap enligt styrelsens bedömning kan innebära skada för
föreningen.

Beslut att utesluta medlem ur föreningen fattas av styrelsen.
För bifall till beslut att medlem ska uteslutas ur föreningen krävs att minst två tredjedelar av
på styrelsemötet närvarande ledamöter enar sig därom. Förslag att medlem ska uteslutas får
inte föreläggas styrelsen, innan den medlem, vars uteslutande föreslås, haft tillfälle att yttra
sig över förslaget och lämnats skälig tid härför.
Beslut om uteslutning av medlem ur föreningen har som huvudregel omedelbar verkan.
Styrelsen kan dock besluta att uteslutning ska ske vid en senare av styrelsen fastställd
tidpunkt.
Medlem som uteslutes ur föreningen är skyldig att erlägga i stadgeenlig ordning fastställda
avgifter fram till den tidpunkt då medlemskapet upphör.

§9.

Styrelse

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter.
Föreningens styrelse ska bestå av minst fyra och högst sju ledamöter jämte det antal
suppleanter, dock minst 4 och högst 7, som årligen beslutas på ordinarie årsmöte.
Till ledamot eller suppleant i styrelsen kan endast utses person verksam inom styrelse eller
verksamhetsledning hos en medlemsorganisation.
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Föreningens styrelse ska väljas årligen på det ordinarie årsmötet för tiden intill dess nästa
ordinarie årsmöte hållits. På ordinarie årsmöte väljs bland de av årsmötet utsedda ledamöterna
styrelsens ordförande och vice ordförande.
För beredning av val av ny styrelse utses på ordinarie årsmöte en valberedning. Denna ska
bestå av tre ledamöter, varav två utses av årsmötet och en av styrelsen. Den av styrelsen
utsedda ledamoten ska tillika vara ordförande i valberedningen.
Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter till styrelsen bör utformas med hänsyn
bland annat till föreningens medlemssammansättning.

§10.

Styrelsesammanträden

Styrelsen ska hålla minst fyra ordinarie sammanträden per år. Extra sammanträde ska hållas
då ordförande eller minst tre av ledamöterna så begär. Kallelse till styrelsesammanträden ska
utsändas om möjligt minst en vecka innan sammanträdet hålls, och innehålla uppgift om de
ärenden som ska upptagas till behandling.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid ledamots frånvaro
betraktas suppleant, som trätt istället för frånvarande ledamot, som styrelseledamot. Styrelsen
fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsesammanträde ska protokoll, som justeras av ordföranden, föras.

§11.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas, utom av styrelsen som sådan, av dem bland styrelsens ledamöter
eller suppleanter, som styrelsen utser därtill.
Styrelsen får även bemyndiga annan att teckna föreningens firma.

§12.

Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
För varje räkenskapsår ska styrelsen före april månads utgång avge årsredovisning. Denna
består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
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§13.

Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen på ordinarie
årsmöte för tiden intill dess att nästa ordinarie årsmöte hållits utses en revisor med en
suppleant för denne. Revisorn ska för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse, vari
ansvarsfrihet för styrelseledamöter tillstyrks eller avstyrks.

§14.

Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas före juni månads utgång varje år.
På den ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare, tillika protokollförare
5. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet
6. Prövning av att kallelse ägt rum i stadgeenlig ordning
7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen
8. Fråga om fastställande av balansräkningen samt beslut med anledning av överskott
eller underskott enligt balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Fråga huruvida och i så fall med vilket belopp arvode ska utgå till styrelsens ledamöter
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter för tiden fram intill dess att nästa ordinarie
årsmöte hållits
13. Val av två av de på årsmötet utsedda ordinarie styrelseledamöterna till ordförande
resp. vice ordförande i styrelsen för tiden intill dess att nästa ordinarie årsmöte hållits
14. Val av revisor jämte suppleant för denne
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15. Val av två ledamöter till valberedningen jämte anmälan av den ledamot i
valberedningen som utsetts av styrelsen
16. Bestämmande av grundavgiftens storlek
17. Bestämmande av ev. andra avgifters storlek
18. Övriga ärenden
Ärenden, som inte upptagits i kallelsen och som inte omedelbart enligt dessa stadgar ska
behandlas på årsmötet, får inte företagas till avgörande om inte samtliga medlemmar är
representerade vid stämman och medger att ärendet omedelbart avgörs.

§15.

Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas, när styrelsen anser det erforderligt.
Det åligger styrelsen att sammankalla medlemmarna till extra årsmöte, så snart detta påfordras
av minst en femtedel av föreningens samtliga medlemmar samt dessa uppger det eller de
ärenden, som de önskar förelägga årsmötet.

§16.

Kallelse till årsmöte

I kallelse till ordinarie årsmöte ska särskilt anges de ärenden som enligt § 14 p 18 (övriga
ärenden) ska föreläggas årsmötet.
I kallelse till extra årsmöte ska anges det eller de ärenden, som ska föreläggas årsmötet.
Extra årsmöte får inte fatta beslut i andra än de ärenden som har uppgivits i kallelsen.
Kallelse till årsmöte ska ske genom brev med allmänna posten.
Föreskrivna kallelseåtgärder ska vara vidtagna senast två veckor före ordinarie årsmöte och
senast en vecka före extra årsmöte.
Valberedningens förslag utsänds samtidigt med kallelse till ordinarie årsmöte.
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§17.

Rösträtt på årsmöte

På årsmöte har varje medlem rösträtt med ett antal röster bestämt i relation till
medlemsverksamhetens storlek. Antalet röster framgår av nedanstående tabell:
Antal utförda assistanstimmar
föregående år

Antal röster
på årsmöte

50 000

-

100 000

1

100 000

-

200 000

2

200 000

-

500 000

3

500 000

-

1 000 000

4

1 000 000

-

2 000 000

5

2 000 000

-

4 000 000

6

Medlem får företrädas av befullmäktigat ombud på årsmötet.

§18.

Beslut på årsmöte

Beslut på årsmöte fattas efter öppen omröstning, såvida ej minst en femtedel av de på
årsmötet närvarande medlemmarna påfordrar sluten omröstning. Årsmötet fattar beslut med
enkel majoritet. Vid lika röstetal tillämpas lottning.

§19.

Ändring av stadgar

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt om samtliga
röstberättigade har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på
varandra följande årsmöten och på det senare årsmötet biträtts av minst två tredjedelars
majoritet.
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§20.

Föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning ska eventuellt överskott efter betalning av föreningens skulder
utdelas till de medlemmar föreningen hade då beslut om att upplösa föreningen fattades, och i
relation till varje medlems andel av erlagd årsavgift.

§21.

Sekretess

Föreningens interna angelägenheter och förhandlingar är konfidentiella och får inte yppas för
utomstående av medlem, medlems företrädare eller funktionär i annan ordning än styrelsen
beslutar.
Denna förpliktelse gäller även sedan medlem utträtt ur föreningen eller funktionärens uppdrag
hos föreningen upphört.

§22.

Tvist

Tvist mellan, å ena sidan, styrelsen eller styrelseledamot samt, å andra sidan, medlem eller
mellan medlemmar inbördes angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av dessa
stadgar samt alla därur härflytande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol med
Stockholms tingsrätt som första instans.
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