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STADGAR FÖR
BLEKINGE CANCERFÖRENING KUNGSLJUSET,
IDEELL FRISTÅENDE FÖRENING
§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Blekinge Cancerförening Kungsljuset, org.nr. 835001-0651, ideell
fristående förening.
§ 2 ÄNDAMÅL
a. Allmänt
Föreningen vill skapa ett bättre och mänskligare omhändertagande av den cancersjuke och
dess anhöriga, från ställd diagnos genom hela behandlings- och rehabiliteringsförloppet.
Föreningen vill speciellt arbeta för att svårt cancersjuka skall ha ett värdigt liv och ett värdigt
livsslut.
Detta uppnås genom att:
 Tillvarata den cancersjukes och anhöriges rättigheter i samhället.
 Ge den cancersjuke och anhörige medmänskligt och materiellt stöd.
 Ge information och kunskap till, samt utveckling och utbildning av, de personer som
föreningen bedömer vara till nytta för cancersjuka och dess anhöriga.
 Verka för skapandet av ett hospice som tar fasta på de cancersjukas behov.
 Stödja cancerforskningen.
b. Kungsljusfonden
Föreningen förvaltar Kungsljusfonden som utgörs av gåvomedel.
Genom Kungsljusfonden skall föreningen i mån av möjlighet vidta meningsfulla åtgärder och
lämna stöd till cancersjuka och närstående som är folkbokförda i Blekinge län.
Bidrag till fonden skall oavkortade användas enligt ovan.
Bidrag ur fonden får endast utgå till enskilda personer, ej till föreningar eller organisationer.
Bidragens storlek bestäms från tid till annan med hänsyn till fondens disponibla medel.
§ 3 SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Karlskrona kommun.
§ 4 VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens verksamhetsområde är Blekinge län.
§ 5 ANTAGANDE AV MEDLEM
Till medlem antages de som har för avsikt att följa föreningens stadgar och beslut, och bidrar
till förverkligandet av föreningens ändamål.
Anmälan sker till styrelsen som fattar beslut i ärendet.
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§ 6 MEDLEMSAVGIFT
Medlem är skyldig att årligen erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. Avgiften skall
erläggas inom sex veckor efter avisering.
§ 7 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Anmälan om utträde skall ske till styrelsen. Inbetald medlemsavgift för resterande del av
utträdelseåret återbetalas ej.
§ 8 UTESLUTNING
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem om förutsättningarna enligt §5 i dessa stadgar inte
uppfylles eller om medlem ej erlagt medlemsavgift senast en månad efter skriftlig påminnelse.
§ 9 STYRELSE
Föreningens styrelse skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ordinarie ledamöter samt
högst tre (3) suppleanter.
Styrelsen väljs årligen vid medlemsmöte (årsmöte) bland föreningens medlemmar. Valen
gäller för tiden till nästa ordinarie medlemsmöte (årsmöte), med undantag av val av
ordförande, sekreterare och kassör som väljs på två (2) år.
Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör väljs av medlemsmötet (årsmötet).
Befattningshavare därutöver utses inom styrelsen.
Styrelsen är beslutför när antalet ledamöter överstiger halva antalet ordinarie ledamöter.
Styrelsen är skyldig föra protokoll vid sammanträdena. Protokollen skall justeras av
ordföranden samt en (1) justerare.
Ordföranden kallar till styrelsemöte. Ordförande är skyldig att kalla till styrelsemöte då minst
en (1) ordinarie ledamot begär det.
Suppleant, som ej tjänstgör i ordinarie ledamots ställe, får deltaga i förhandlingar och inneha
yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.
§ 10 FIRMATECKNARE
Föreningens firma får tecknas av dem som styrelsen därtill utser.
§ 11 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 12 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar omfattande
årsredogörelse, resultaträkning och balansräkning.
Av årsredovisningen skall framgå Kungsljusfondens intäkter och kostnader.
Årsredovisningen skall lämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor före ordinarie
medlemsmöte (årsmöte)
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§ 13 REVISORER
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid
ordinarie medlemsmöte (årsmöte), för tiden fram till och med nästkommande ordinarie
medlemsmöte (årsmöte), två (2) ordinarie revisorer för ett (1) år och en suppleant för ett (1)
år.
Revisorerna kan väljas inom eller utom medlemskretsen.
§ 14 REVISION
Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse därutöver inlämnad till styrelsen senast två
(2) veckor före ordinarie medlemsmöte (årsmöte).
§ 15 MEDLEMSMÖTE
Ordinarie medlemsmöte (årsmöte) skall hållas senast under mars månad.
Extra medlemsmöte skall hållas minst en (1) gång per år eller då det för uppgivet ändamål
begärs av minst en (1) revisor eller minst en tiondel (1/10) av medlemmarna.
Varje medlem har en (1) röst.
Rösträtt genom fullmakt är tillåten, dock får ingen utöva rösträtt med mer än en (1) fullmakt.
Kallelse till medlemsmöte skall ske skriftligen och vara utsänd senast tre (3) veckor före
mötet. I kallelsen skall anges de ärenden som skall bli föremål för behandling.
Styrelsen skall omedelbart underrätta revisorerna att kallelse utgått till medlemsmöte.
§ 16 VALBEREDNING
De val som skall företagas vid föreningens ordinarie medlemsmöte (årsmöte) skall förberedas
av en valberedning. Valbar till valberedningen är medlem i föreningen. Valberedningens
förslag skall bifogas kallelsen till ordinarie medlemsmöte (årsmöte). Ledamöterna i
valberedningen väljs på ordinarie medlemsmöte (årsmöte) för en tid av ett (1) år.
§ 17 ÄRENDE PÅ ORDINARIE MEDLEMSMÖTE
Vid ordinarie medlemsmöte (årsmöte) skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare och en (1) justerare att, jämte ordföranden, justera protokollet
för mötet
Godkännande av dagordning
Fråga om mötets behöriga utlysande
Föredragning av styrelsens berättelse
Föredragning av revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse
Beslut angående ansvarsfrihet
Behandling av från styrelsen, revisorer eller medlemmar till årsmötet hänskjutna
frågor
Fastställande av verksamhets- och budgetplan
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12.
13.

14.
15.
16.
17.

Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Val av styrelse
a) fastställande av antal ledamöter
b) val av ordförande för två (2) år
c) val av sekreterare för två (2) år
d) val av kassör för två (2) år
e) val av övriga ordinarie ledamöter för ett (1) år
f) val av suppleanter för ett (1) år
Val av
a) två (2) ordinarie revisorer för ett (1) år
b) en (1) revisorssuppleant för ett (1) år
Val av valberedning för ett (1) år
Övriga frågor
Avslutning

§ 18 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgar sker genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten. Vid första
mötet fattas beslut med enkel majoritet och vid andra mötet med två tredjedels (2/3) majoritet.
§ 19 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen sker genom beslut på medlemsmöte. För giltigt beslut gäller
samma beslutsordning som § 18.
Innestående tillgångar och skyldigheter överföres till Cancerfonden och/eller
Barncancerfonden.
-o-o-oANTAGANDE AV STADGAR

Dessa stadgar har ändrats enligt ovan och fastställts vid medlemsmöten 2014-03-22 och
2014-09-13.
………………………………………………

…………………………………………

Medlemsmötets ordförande

Sekreterare

………………………………………………

Justerare

