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§ 1 Föreningens namn och ställning
Mellersta föreningen för Förbundet Forskning i Socialt Arbete, FORSA Mitt är en religiöst
och partipolitiskt obunden sammanslutning. Föreningen är ansluten till Förbundet för
Forskning i Socialt Arbete, FORSA.

§2 Föreningens målsättning
Lokalföreningen har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det
sociala arbetets praktik genom att
-

Främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
Verka för utbyte på likvärdiga villkor och
Stimulera till internationellt samarbete

§ 3 Medlemskap
Medlem i föreningen kan den person bli som delar föreningens och förbundets mälsättning
och erlägger årsavgift.

§ 4 Föreningsmöte
Föreningsmöte är högsta beslutande instans. Föreningsmöte ska hållas minst en gång per år.
Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Kallelse utfärdas av föreningens styrelse och
utsändes till samtliga medlemmarna senast en månad före tidpunkten för mötet.

§ 5 Ärenden vid ordinarie föreningsmöte
Vid ordinarie föreningsmöte ska minst följande punkter behandlas
1.
2.
3.
4.
-

Mötets öppnande
Mötets behöriga utlysande
Godkännande av mötesordningen
Val av mötesfunktionärer
Ordförande
Sekreterare

- Två justerare tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redovisning
7. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarfrihet för styrelsen
10. Medlemsavgift
11. Val av
- Ordförande på två år
- Kassör
- Övriga ledamöter
- Suppleanter
- Revisor
- Revisorsuppleant
- Valberedning
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande
Ledamöterna väljs för antingen ett eller två år, så att styrelsen byts ut växelvis. Beslut fattas
med enkel majoritet. Val ska ske slutet om så begärs. Vid föreningsmöte ska protokoll föras.

§ 6 Föreningsstyrelse
Styrelsen ska fortlöpande handha föreningens verksamhet.
Styrelsen ska
-

Verkställa föreningemötets beslut
Besluta i ärenden som inte beslutas av föreningsmötet
Ansvara för föreningens ekonomi

Föreningsstyrelsen ska bestå av minst fem och högst tio ledamöter inklusive ordförande och
kassör samt minst tre suppleanter.
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Protokoll ska föras vid föreningsstyrelsen
sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av ledamöterna är bärvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
I lokalföreningens styrelse bör ingå någon som samtidigt är ledamot i förbundsstyrelsen.

§ 7 Revision
Föreningens verksamhet ska granskas av en revisor. Revisorn ska avge en ärlig
revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.

§ 8 Stadgar
Ändring av stadgar kan ske genom beslut av föreningsmötet. Frågan om stadgar ska, för att
kunna behandlas, vara angiven i kallelse till föreningsmötet. För ändring av stadgarna krävs
minst trå tredjedelar av föreningsmötets röster. Föreningens stadgar och stadgeförändringar
ska fastställas av förbundsstyrelsen.

§ 9 Föreningens upplösning
Frågan om föreningens upplösning ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till
föreningsmötet. Beslut om upplösning kräver minst två tredjedelar av föreningsmötets röster
vid två på varandra följande föreningsmöten.

