Stadgar för Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar
antagna vid årsmöte den 23 februari 2011, redaktionellt reviderade 2015-03-11

§ 1 Firma och organisationsform
Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar är en ideell förening med medlemskap i den internationella
kampanjen The Bone and Joint Decade år 2011 – 2020. Föreningens firma är Alliansen för
Rörelseorganens sjukdomar, förkortat AROS.
§ 2 Föreningens säte
Föreningen skall ha sitt säte i Stockholmsområdet.
§3 Ändamål
Föreningens ändamål är att minska konsekvenserna och kostnaderna av förelseorganens sjukdomar
och skador för individer och samhälle. Vidare ska föreningen främja hälsan för personer med
sjukdomar och skador i rörelseorganen och stödja forskningen inom området.
§ 4 Verksamhet
Föreningen skall stödja kunskapsutvecklingen inom rörelseorganens sjukdomar och skador genom att:
- synliggöra incidensen och prevalensen av rörelseorganens sjukdomar och skador
- verka för utökad utbildning om rörelseorganens sjukdomar och skador
- verka för kostnadseffektiv prevention, diagnostik och behandling
- arbeta för utökade forskningsresurser och stimulera forskningsprojekt.
§ 5 Medlemskap i föreningen
Föreningens medlemmar är organisation, företag och enskild person med intresse för rörelseorganens
sjukdomar och skador.
Styrelsen beslutar om medlemskap.
§ 6 Föreningens organ
Föreningens organ är
- årsmöte
- styrelse
- arbetsgrupper
- revisorer
§ 7 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som genomförs årligen före februari månads utgång.
Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 6 veckor före årsmötets hållande.
Motioner till årsmötet samt valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda 4 veckor före.
Dagordning jämte övriga handlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
Extra årsmöte hålles då styrelsen finner så påkallat eller när två tredjedelar av medlemmarna så begär.
Kallelse ska ske senast 7 dagar i förväg.
Vid årsmötet har varje medlem som erlagt avgift inom fastställd tid en röst. Ärenden avgörs genom
öppen omröstning och vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Sluten omröstning kan
begäras endast vid val, vid lika röstetal fäller då lotten utslag.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.

Årsmötets öppnande
Mötets behöriga utlysande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för mötet, 2 rösträknare tillika justerare att jämte
ordföranden justera årsmötesprotokollet
5. Styrelsens berättelse och fastställande av
resultat- och balansräkning
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Motioner
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av verksamhetsplan och
Budget
11. Förslag från styrelsen
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val av ordförande
14. Val av styrelse
15. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant
16. Val av 3 ledamöter i valberedning, varav 1 väljs till sammankallande
17. Övriga frågor
18. Avslutning
§ 8 Styrelse
Föreningens styrelse skall ha minst 5 och högst 7 ledamöter. Dessa väljs för 1 år.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller det beslut som ordföranden företräder.
Styrelsen sammanträder enligt plan och arbetsformer som styrelsen fastställer och i övrigt när
ordföranden finner det behövligt.
Styrelsens uppgifter:
- leda arbetet på uppdrag av årsmötet
- ansvara för förvaltningen av föreningens angelägenheter och ansvara för verksamhetens inriktning
inom ramen för föreningens ändamål och för dess ekonomi på kort och lång sikt
- utse den eller de personer som äger teckna föreningens firma
- besluta i samtliga ärenden rörande föreningen och dess verksamhet, såvitt inte annat angivits i
stadgarna
- svara för beredning av de ärenden som skall behandlas på årsmötet
- om möjligt inbjuda till ytterligare gemensam samling utöver årsmötet
- utse arbetsgrupper för särskilda arbetsuppgifter
§ 9 Valberedning
Valberedningen bereder val av styrelsens ledamöter samt val av revisorer.
§ 10 Revisorer
Styrelsens förvaltning och dess räkenskaper skall granskas årligen av revisor som utses av årsmötet.
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till årsmötet.
§ 11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
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§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller dem styrelsen utser.
§ 13 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie årsmöte. För beslut krävs två tredjedels majoritet.
§ 14 Utträde
Medlem äger rätt att utträda ur föreningen efter skriftlig uppsägning av medlemskap. Medlemskap
upphör vid utgången av det räkenskapsår under vilket anmälan om utträde skett. Medlem är skyldig att
erlägga avgift för hela den period medlemskapet varar.
§ 15 Föreningens upplösning
Föreningen upphör att existera vid utgången av år 2020 om inte årsmötet beslutat annat.
Det sista ordinarie årsmötet beslutar hur det skall förfaras med föreningens tillgångar.
Beslut om upplösning tidigare fattas med två tredjedels majoritet.
§ 16 Ikraftträdande
Dessa stadgar träder ikraft omedelbart efter det att årsmötets beslut justerats.
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