Stadgar för Skånes Dövas Distriktsförbund
Den senaste stadgerevisionen har behandlats vid ordinarie årsstämma den 21 april 2018 och vid
distriktsmötet den 17 november 2018. Dessa stadgar gäller fr o m 1 januari 2019.
Tidigare stadgar är antagna vid ordinarie årsstämma den 6 april 2013 efter att ha behandlats vid
representantskapsmötet den 14 april 2012 och vid extra årsstämma den 6 oktober 2012.
Skånes Dövas Länsförbund (SDL) bildades 1 juli 1999 genom en sammanslagning av flera länsorganisationer.
Lokala dövföreningar är anslutna till länsförbundet.
De tidigare länsorganisationerna var:
Skånes Dövas Förbund
Malmöhus Dövas Länsförbund
Kristianstads Dövas Länsförbund

bildades 3 april 1938
bildades 28 september 1968
bildades 28 september 1968

Skånes Dövas Länsförbund ändrade sitt namn till Skånes Dövas Distriktsförbund (SDDF) genom en
stadgeändring den 6 april 2013.

§ 1 Om distriktsförbundet
Förbundets namn är Skånes Dövas Distriktsförbund (SDDF) och har sitt säte i den kommun som
styrelsen beslutat om.
Förbundets upptagningsområde är Skåne.
Förbundet är anslutet till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) som ett av riksförbundets
distriktsförbund.
§ 2 Ändamål
Skånes Dövas Distriktsförbund är ett förbund av teckenspråkiga döva och hörselskadade och arbetar
utifrån tre perspektiv:
a) Språk och kultur
b) Delaktighet och tillgänglighet
c) Samhörighet och gemenskap
Förbundet är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund med ändamål att:
• tillvarata teckenspråkiga dövas/hörselskadades kulturella, sociala och språkliga rättigheter,
• främja social samvaro bland teckenspråkiga döva/hörselskadade och teckenspråkiga,
• arbeta för god kvalité inom vård, fostran och utbildning av teckenspråkiga
döva/hörselskadade barn, ungdomar och vuxna,
• främja stöd och service för teckenspråkiga döva/hörselskadade,
• informera om teckenspråkiga döva/hörselskadades livssituation,
• verka i enlighet med SDR:s mål och inriktningar,
• tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att förbättra teckenspråkiga
döva/hörselskadades möjligheter att ta del av samhällsutbudet,
• ge sina lokalföreningar det stöd och den service de behöver
§3
Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår är från
en ordinarie årsstämma till nästa årsstämma.
§4
Medlemskap
Förening som vill bli ansluten till förbundet ansöker om medlemskap hos styrelsen som fattar beslut
om inträde. Förening som vill gå ur förbundet meddelar detta skriftligt till styrelsen. Styrelsen kan
utesluta en förening som skadar förbundet. Innan styrelsen tar ett beslut ska berörd
medlemsförening få yttra sig. Beslutet kan prövas av årsstämman
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§5
Årsavgift
Ansluten lokalförening och specialförening erlägger årligen årsavgift som fastställs av årsstämman.
§6
Rösträtt
Endast ombud från SDDF:s anslutna lokalföreningar har rösträtt. Representanter för anslutna
specialföreningar har yttrande- och förslags/motionsrätt.
§7
Årsstämma
Mom 1
Ordinarie stämma ska hållas vartannat år senast den 30 juni på tid och plats som styrelsen
bestämmer, dock före SDR:s årliga möten.
Senast fyra veckor före stämman ska styrelsen kalla samtliga föreningar.
Förening, som betalt årsavgift, får skicka tre ombud. Anslutna specialföreningar får sända en
representant som har yttrande- och förslags/motionsrätt.
Stämmans handlingar sändes ut senast 2 veckor före stämman.
Mom 2
Motion eller förslag till årsstämman kan väckas av varje ansluten lokalförening och specialförening.
Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Motion inkommen senare tas inte upp till
behandling.
Mom 3
Dagordning vid årsstämman ska uppta följande ärenden, förutom sådana som styrelsen kan föreslå:
1.
Stämmans öppnande
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd tillika upprop av ombud samt
representanter för anslutna specialföreningar.
3.
Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
4.
Godkännande av dagordning
5.
Val av stämmoordförande
6.
Val av stämmosekreterare
7.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
8.
Styrelsens verksamhetsberättelse för de gångna åren
9.
Styrelsens ekonomiska berättelse för de gångna åren
10.
Revisionernas berättelse
11.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för de gångna åren
12.
Behandling av motioner och propositioner
13.
Fastställande av årsavgift
14.
Beslut om ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
15.
Fastställande av budget och verksamhetsplan för de kommande två åren
16.
Val av styrelse
a) Fastställande av antal ledamöter
b) Ordförande för en tid av två år
c) Ledamöter för en tid av två år
17.
Val av två revisorer för en tid av två år
18.
Val av representanter till arbetsgrupper/råd
19.
Val av ombud till SDR:s kongress/förbundsmöte
20.
Val av valberedning på tre personer varav en är sammankallande
21.
Avslutning
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Mom 4
Stämmoprotokoll skall justeras och skickas ut till anslutna lokalföreningar och specialföreningar
senast en månad efter årsstämman.
Mom 5
Extra årsstämma kan kallas av styrelse eller om 2/3 av lokalföreningarna begär det. Extra
årsstämma kan bara behandla de ärenden som angivits i kallelse, som ska skickas till samtliga
anslutna föreningar minst en vecka före
§8
Distriktsmöte
Distriktsmöte ska hållas under det första halvåret året mellan årsstämmorna. Vid behov kan
styrelsen besluta om fler distriktsmöten ska hållas. Distriktsmötet är förbundets rådgivande organ.
Distriktsmötet kan även fatta beslut i de frågor som stämman beslutat att hänvisa till distriktsmötet.
Året före SDR:s kongress ska distriktsmötet behandla och ta beslut om motioner till SDR. Till
distriktsmötet kallas två ombud från varje ansluten lokalförening. Anslutna specialföreningar får
sända en representant som har yttranderätt och motions-/förslagsrätt.
.
Kallelse till distriktsmöte ska ske senast fyra veckor före.
§9
Styrelse
Styrelsen ska bestå av två, fyra eller sex ledamöter samt en ordförande. Ordförande och ledamöter
väljs på två år.
Styrelsen leder förbundets arbete, i enlighet med stadgar och stämmobeslut. Styrelsen ska se till att
årsredovisningar upprättas och att revision kan göras. Styrelsen ska årligen skicka sin
verksamhetsberättelse till SDR.
Styrelsen beslutar om tecknande av Skånes Dövas Distriktsförbunds firma.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande varav en är ordförande eller vice
ordförande.
Vid frågor där ledamot är jävig skall denna lämna sammanträdet vid dessa särskilda tillfällen.
§ 10 Styrelsens arbetsutskott
Mom 1
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av ordföranden och två ledamöter som
ska väljas ur styrelsen. Arbetsutskottet är beslutsmässigt då minst tre ledamöter är närvarande.
Mom 2
Arbetsutskottet ska förbereda styrelsens sammanträden och beslutar även i frågor som delegerats av
styrelsen.
§ 11
Förbundsfunktionärer
Mom 1 Ordförande
Ordföranden är förbundets officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervakar att såväl förbundets stadgar som övriga bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.
Ordföranden har i samråd med styrelsen ledningen av förbundets verksamhet. Ordförande leder
förhandlingarna vid såväl styrelse- och distriktsmöten och ansvarar för verkställande av styrelsens,
förbundsstämmans och distriktsmötens beslut.
Vid frånvaro av ordförande ska vice ordförande leda styrelse- och distriktsmötena.
Ordföranden öppnar stämman och leder dess förhandlingar, tills mötesordförande blivit utsedd.
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Ordföranden representerar förbundet utåt i alla angelägenheter, som berör förbundets
verksamhetsområden, om inget annat beslutats.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid
dock nedan angivna uppgifter ska ankomma sekreteraren och kassören.
Mom 2 Sekreterare
Det åligger sekreteraren
att
föra protokoll över styrelsens sammanträden,
att
registrera och förvara skrivelser,
att
tillsammans med ordföranden tillse att fattade beslut verkställs,
att
om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior,
av dessa samt
att
årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för distriktsförbundet
Mom 3 Kassör
Det åligger kassören
att
se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter,
att
se till att förbundet söker de bidrag från stat, kommuner, region/landsting, stiftelser och
fonder som finns att få,
att
förbundets penningmedel placeras i av styrelsen bestämd bank
att
driva in fordringar och verkställa utbetalningar för förbundet samt se till att det finns
verifikationer över dessa,
att
föra förbundets bokföring,
att
i förekommande fall upprätta deklaration samt lämna arbetsgivar- respektive
kontrolluppgifter,
att
årligen upprätta balans- och resultaträkningar,
att
föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning,
att
tillse såväl medlemmar i förbundets verksamhet som material och övriga tillhörigheter är
försäkrade till betryggande belopp, att utarbeta underlag för budget.
§ 12 Revision
Två revisorer ska väljas vid ordinarie årsstämma. Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna
förbundets räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, senast
fem veckor före årsstämman. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och redovisningar.
Revisorerna ska skriva en revisionsberättelse till årsstämman där det ska framgå hur granskningen
har gått och om det finns någonting att anmärka på.
§ 13 Lokalföreningens åliggande
Varje lokal dövförening och specialförening som är ansluten till Skånes Dövas Distriktsförbund ska
senast två veckor före årsstämman lämna verksamhets- och revisionsberättelse för närmast
föregående år till Skånes Dövas Distriktsförbund.
§ 14 Valberedning
En valberedning ska väljas vid ordinarie årsstämma och bestå av tre personer varav en är
sammankallande. Valberedningen ska lämna namnförslag till alla val som hålls vid årsstämman
§ 15 Ekonomisk förvaltning
Styrelsen ansvarar för att den ekonomiska förvaltningen sker enligt god förvaltningssed
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§ 16 Arbetsgrupp/råd
Stämman utser någon arbetsgrupper eller råd.
§ 17 Fondförvaltning
Skånes Dövas Distriktsförbund förvaltar över fondmedel vars avkastning ska användas enligt de
ändamål som testator eller donator förordat.
I de fall förbundet tillförts fondmedel som inte är villkorade ska Skånes Dövas Distriktsförbunds
ändamålsparagraf (§ 2) användas.
En särskild skriftlig information om fonder och gåvomedel ska finnas som bilaga till dessa stadgar.
§ 18 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie årsstämma och är giltigt om det stöds av
minst 2/3 av de röstberättigade.
§ 19 Upplösning
För att upplösa förbundet måste ärendet ha funnits med i kallelsen till ordinarie årsstämma och
stödjas av minst 2/3 av de lämnade rösterna. Ett upplösningsbeslut måste konfirmeras av en extra
årsstämma, dock tidigast efter tre månader. Vid upplösning skall handlingar och samtliga tillgångar
överlämnas och förvaras hos SDR i femton år om inte årsstämman vid upplösningsbeslutet beslutar
annorlunda. Om ett förbund i Skåne inte bildas inom 15 år överförs tillgångarna till SDR´s
testaments- och donationsstiftelse eller till något annat ändamål om stämman vid
upplösningsbeslutet beslutar det.
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