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Stadgar för ideella föreningen Primagruppen org. nr. 802011–5146

ÄNDAMÅL
1§
Allmänt

Primagruppen är en ideell förening som ska ge stöd till socialt utsatta i
samhället liksom att ge personer som känner samhörighet med och vill
stödja sådana grupper möjlighet att bidra till Föreningens
verksamhet/ändamål.

Ändamål

Primagruppens ändamål är att via boende, arbete och kamratstöd ge
människor som är utestängda från arbetsmarknaden hjälp till självhjälp
i deras strävan att leva ett socialt integrerat och fullgott liv. Var och en
som själv önskar lämna ett socialt utanförskap är välkommen att söka
sig en plats i någon av Föreningens verksamheter.
Grundvalen för Primagruppens Verksamheter är idéburen och utan
vinstsyfte och utan vinstutdelningar.

Verksamhet

Primagruppen ska tillgodose sitt ändamål genom att i första hand
(1) bedriva aktiv rehabilitering
(2) ge stöd till medlemmarna i form av utbildning och information

ORGANISATION
2§
Allmänt

Primagruppens ska vara organiserad med utgångspunkt i att kunna
verka inom rehabilitering av personer med missbruksproblematik
liksom att i möjligaste mån vara förberedd för att kunna hantera
effekten av myndighetsbeslut som påverkar sådan vård och
rehabilitering.

Organ

Föreningens organ ska vara Föreningsstämman (ordinarie eller extra
stämma), styrelsen och Verkställande utskott (VU).

VU

Verkställande utskott (VU) ska bestå av styrelsens ordförande, en
namngiven ledamot, verksamhetschef (i det fall sådan tillsatts),
föreståndarna för de verksamheter Primagruppen bedriver samt
ansvarige för administration och ekonomi.

VC

Primagruppen kan ha en anställd verksamhetschef

Dotterbolag

Styrelsen kan besluta om att viss verksamhet kan bedrivas i
dotterföretag
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MEDLEMMARNA
3§
Medlemskap

En medlem i Primagruppen kan vara ordinarie medlem, tillfällig
medlem, hedersmedlem eller stödmedlem.

Grundförutsättning

Den som vill bli ordinarie medlem i Primagruppen ska för ordinarie
medlemskap uppfylla följande kriterier
1. Medlemskap i Primagruppen kan sökas av var och en som vill verka
i Primagruppens anda och som medlem i Föreningen föregå med
gott exempel
2. Enligt styrelsens bedömning från tid till annan ha nära anknytning till
verksamheter som omfattas av Föreningens ändamål
3. Ha förklarat sig vilja följa dessa stadgar
4. I tillämpliga fall ha förklarat sig vilja följa regler för Föreningens
alkohol- och drogpolicy

Ansökan

Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan vilken därefter kan
ge ett tillfälligt medlemskap. Slutligt avgörande om medlemskap kan
beviljas av Föreningsstämman.

Referens

Den som vill bli ordinarie medlem ska referera till två ordinarie
medlemmar i sin ansökan. Styrelsen får begära om ytterligare
upplysningar eller referenser

Undantag

Styrelsen kan medge undantag från kravet på att en ansökan måste
innehålla referens till två ordinarie medlemmar

Information

Om en ansökan skulle ha avslagits ska sökanden skyndsamt informeras
om detta med angivande av skälen för avslaget
4§

Årsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställs av Föreningsstämman. Ett
avgiftsfritt hedersmedlemskap kan beviljas av styrelsen.
Medlemsavgiften skall ha betalats in senast den sista februari således i
god tid före Föreningsstämman. Nya medlemmar som ansökt och
beviljas medlemskap under november eller december betalar
medlemsavgiften för nästkommande år.
5§

Förslagsrätt

Med ordinarie medlemskap följer bland annat rätt att lämna förslag vid
ordinarie Föreningsstämman till kandidater till valen av ledamöter,
revisor, valberedning. För att ett sådant förslag ska kunna beaktas vid
närmaste följande Föreningsstämma krävs att det kommer in till
valberedningen senast den 31 december
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6§
Utträde

En medlem utträder genom att anmäla sitt utträde skriftligen till
styrelsen, alternativt anses en medlem ha utträtt om styrelsen finner att
1. Fastställda avgifter för medlemmen inte har betalats senast före
den sista februari enligt § 4
2. Ordinarie medlem inte uppfyller de krav som gäller för det ordinarie
medlemskapet enligt 3§ andra stycket – grundförutsättning.

Kommunikation

Om det enligt styrelsens bedömning finns anledning att anta att en
medlem inte längre uppfyller kraven för medlemskap enligt 3§ ska
medlemmen få tillfälle att yttra sig

Information om utträde

Den som anses ha utträtt enligt 6§ ska också underrättas.
7§

Uteslutning

En medlem som aktivt motarbetar Primagruppens arbete och syfte
kan uteslutas. Styrelsen beslutar om uteslutning. Utesluten medlem
kan begära att få uteslutningen prövat av nästkommande ordinarie
Föreningsstämma.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift i Primagruppen såsom § 4
föreskriver betraktas som icke medlem.
8§

Stödmedlemskap

Stödmedlemskap ger inte rösträtt i Föreningsstämman. Den som vill bli
stödmedlem i Förening behöver inte ha någon särskild anknytning till
Föreningen utan en vilja att stödja Föreningens verksamhet i enlighet
med dess ändamål är tillräckligt för medlemskapet.

Årsavgift stödmedlem

Årsavgiften för stödmedlemmar beslutas av Föreningsstämman

RÄKENSKAPSÅR
9§
Räkenskapsår

Räkenskapsåret ska omfatta tiden från den 1 januari till den
31 december.

STÄMMAN
10§
Funktion

Vid stämman utövar medlemmarna sin rätt att överlägga och besluta
om Föreningens angelägenheter.

Olika former

Stämman kan vara ordinarie Föreningsstämma eller en extra stämma
Stämman ska hållas på dag och ort som styrelsen bestämmer med
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iakttagande av dessa stadgar. Föreningsstämman ska hållas senast den
31 maj.
Kallelse

Kallelse, dagordning och underlag får skickas till medlemmar i den form
som styrelsen bestämmer.
11§

Rösträtt vid stämman

Varje ordinarie medlem och hedersmedlem har en röst

Deltagande på distans

Styrelsen får bestämma att medlemmar ska ha rätt att delta digitalt i en
stämma från annan plats än den där stämman faktiskt äger rum

Förslagsrätt

En ordinarie medlem får föreslå ändringar i valberedningens förslag. Ett
sådant förslag ska anmälas till styrelsen senast fyra veckor före
stämman och därefter av styrelsen distribueras till medlemmarna
senast tio dagar före stämman. Förslag får dock väckas direkt vid
stämman om någon kandidat som valberedningen har föreslagit inte
kan väljas. Det är önskvärd att samtliga kandidater närvarar på
stämman
12§

Omröstning med mera

Omröstningar ska vara öppet, om inte annat följer av andra stycket.
Vid personval ska omröstningarna vara slutna om någon begär det.
Om det inte föreskrivs något annat i dessa stadgar, gäller som
stämmans beslut den mening som mer än hälften av de närvarande
röstberättigade röstar för. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträds av stämmans ordförande. Vid personval sker dock avgörandet
genom lottning.
Rösträtt utövas personligen och inte med fullmakt.
13§

Protokoll

Vid en stämma ska föras protokoll som justeras av stämmans
ordförande och två av mötets närvarande medlemmar.

FÖRENINGSSTÄMMA
14§
Kallelsen

En kallelse ska skickas till samtliga medlemmar senast fyra veckor före
Föreningsstämman. Till kallelsen ska fogas det protokoll från
valberedningen som innefattar valberedningens förslag.

Dagordning

En ordinarie medlem har rätt att få ett ärende (motion) upptaget på
dagordningen, om medlemmen begär detta skriftligen hos styrelsen
senast 1 mars.
Styrelsen har rätt att få ett ärende (proposition) upptaget på
dagordningen.
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Ärenden som inte är upptagna på dagordningen till en stämma får inte
avgöras på stämman.
Dagordning ska delges medlemmarna senast två veckor före stämman
via Föreningens hemsida samt finnas i fysisk form på de ställen
Föreningen har sin verksamhet. Till dagordningen ska fogas det
underlag som hör till respektive ärende och, i sådana fall som avses i
andra stycket, ett yttrande från styrelsen.
15§
Styrelseledamots rösträtt

En styrelseledamot får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för sådana
förvaltningsåtgärder som styrelseledamot är ansvarig för och inte heller
vid val av revisorer.
16§

Öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande. Därefter väljs en
ordförande för stämman.

Ärenden

Föreningsstämman ska:
1. Välja ordförande för mötet
2. Upprätta närvaroteckning och röstlängd
3. Välja två personer som skall justera protokollet och som vid behov
också ska fungera som rösträknare, välja en sekreterare för mötet.
4. Pröva om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Välja årets nya medlemmar
6. Behandla årsredovisningen och i förekommande fall
koncernredovisningen, förvaltningsberättelsen samt
revisionsberättelserna för Primagruppen och koncernen
7. Besluta om:
a) Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningarna
b) dispositioner beträffande Primagruppens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
d) den medlemsavgift som medlemmar och stödmedlemmar ska
erlägga för det år som följer på året för stämman
e) Stämman kan besluta att arvode till förtroendevalda ska utgå. I det
fall sådant beslut fattas av stämma gäller följande:
- Maximalt arvode till styrelsens ordförande kan utgå med två
inkomstbasbelopp och till övriga förtroendevalda kan ett
inkomstbasbelopp utgå. Stämman kan besluta om lägre ersättningar.
- Inkomstbasbeloppet definierat enligt 58 kap. 26 och 27 §
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Socialförsäkringsbalken.
- Arvode ska i dessa fall endast utgå till de förtroendevalda som inte har
anställning i föreningen.
- Utbetalning görs efter uppvisat intyg från arbetsgivare om att
löneavdrag gjorts.
- Ej verifierade utbetalningar kan göras om maximalt ett respektive
halvt inkomstbasbelopp för den tid förtroendevalda använder för
förberedelser och för sammanträden som förlagts till tidpunkter utanför
normal arbetstid.
- För de förtroendevalda som innehar anställning i Föreningen utges
ersättning enligt det regelverk som Föreningen tillämpar för arbetad tid
utöver ordinarie arbetstid. Härvidlag görs i varje enskild fall en
skälighetsbedömning över den tid som förtroendevald använt för
styrelsearbete.
- Utöver ersättning enligt ovan så utgår ersättning för styrkta kostnader
för resor och kost och logi.
8. Behandla:
a) Proposition (förslag från styrelsen)
b) Motion (ärenden på begäran av någon enskild medlem enligt 14§
andra stycket)
9. Val:
a) val av ordförande för ett år
b) val av ledamöter för två år
c) val av suppleanter för ett år
d) val av ledamöter och suppleanter i valberedningen för ett år
e) val av revisorer och revisionssuppleanter
10. Övriga frågor av informationskaraktär
11. Föreningsstämmans avslutande

EXTRA STÄMMA
17§
Begäran

En extra stämma ska hållas för att behandla ett eller flera särskilda
ärenden när styrelsen, valberedningen eller en av föreningens revisor
anser att det behövs, eller när minst 1/3 av ordinarie medlemmar begär
det skriftligen och anger skälet till sin begäran.

Tid för stämman

En stämma som har begärts av styrelsen, valberedningen, en revisor
eller ett tillräckligt antal medlemmar ska hållas inom åtta veckor från
den dag då framställan kom in till Primagruppen.
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Kallelse

En kallelse ska skickas till samtliga medlemmar senast fyra veckor före
stämman. I kallelsen ska anges vilka ärenden som föranlett att stämman
har sammankallats. Till kallelsen ska i lämpliga fall fogas styrelsens
yttrande eller annat underlag i respektive ärende.

STYRELSEN
18§
Uppgift

Styrelsen ska företräda Primagruppen, bevaka Primagruppens intressen
i förekommande angelägenheter i den mån inte annat följer av dessa
stadgar. Styrelsen kan utse verksamhetschef och ska om så sker då
utfärda arbetsinstruktion för denna.

Antal ledamöter mm

Styrelsen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande (väljs av
styrelsen inom sig) samt ytterligare minst fyra och högst 6 övriga
ledamöter, samtliga valda av stämman. Majoritet av ledamöterna ska
vara ordinarie eller hedersmedlemmar.

Mandattid

Mandattiden för ordförande är ett år och för styrelseledamöter två år,
varav hälften väljs omväxlande vid ordinarie årsmöte. Suppleanter väljs
på ett år.

Allsidig sammansättning

Styrelsen ska vara allsidigt sammansatt. Vidare ska vid styrelsens
sammansättning tas tillvara den kompetens och bredd som finns hos
medlemmar. Minst hälften av styrelseledamöter bör ha
brukarbakgrund. Samtliga ledamöter och suppleanter skall klara av
IVO:s krav för styrelsen.

Begränsad valbarhet

Den som vid utgången av den löpande mandatperioden kommer att ha
varit styrelseledamot 8 år i följd är inte valbar för nästkommande
mandatperiod. Detta gäller dock inte i fråga om posterna som
ordförande eller vice ordförande.

Ej valbar

Den som är ledamot eller i förekommande fall suppleant i
valberedningen är inte valbar till ledamot i styrelsen under samma år.

Ersättningsval

Om ordföranden, vice ordförande eller en annan styrelseledamot skulle
avgå eller bli förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska en ny ledamot väljas
av styrelsen för den mandatperiod som återstår. Valet ska ställas under
proposition på närmast kommande ordinarie stämma om inte styrelsen
eller valberedningen skulle besluta att det ska ske vid en extra stämma.
19§

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåker
20§

Sammanträden

Ordföranden ska se till att styrelsen sammanträder när det finns tydlig
anledning till det. Därutöver bör regelbundna möten hållas och det är
ordförandens ansvar att bedöma med vilken omfattning detta bör ske.
Styrelsen ska sammankallas om minst fyra ledamöter begär det. Minsta
antalet sammanträden skall vara fyra gånger per år.
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Kallelse

Kallelse med dagordning och beslutsunderlag ska skickas till
styrelseledamöterna i god tid före varje sammanträde.

Beslutsförhet mm

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet
styrelseledamöter är närvarande, däribland ordförande eller vice
ordförande samt suppleanter som ersätter frånvarande ledamot. Som
styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de
närvarande röstar för. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder, men vid personval avgörs frågan genom lottning.

Omröstning

Omröstningar inom styrelsen ska vara öppna.

Protokoll

vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av
ordföranden och minst en ledamot.
21§

Arbetsordning

styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Utvärdering

styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete.
22§

Räkenskaper

styrelsen ska se till att Primagruppen för räkenskaper i enlighet med
bestämmelserna i lag och god redovisningssed.

Årsredovisning

Styrelsen ska upprätta en årsredovisning och i förekommande fall en
koncernredovisning för varje räkenskapsår i enlighet med vad som
föreskrivs i årsredovisningslagen (1995:1554)

VALBEREDNINGEN
23§
Uppgift

valberedningens uppgift ska vara att förbereda stämmans val av
ledamöter i styrelsen samt av revisorer.
När valberedningen förbereder valen till närmast förestående
Föreningsstämma, ska den se till att den har tillgång till sådana
kandidatförslag som enligt 18§ fjärde stycket, allsidig sammansättning,
ska beaktas av valberedningen.

24§
Antal ledamöter

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter valda av stämman.
Ledamöter ska vara ordinarie eller hedersmedlemmar.

Mandattid

Mandattiden för ledamöter ska vara ett år.

Ordförande

Valberedningen ska inom sig utse en ordförande/sammankallande.
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Allsidig sammansättning

vid valet av ledamöter till valberedningen ska stämman se till att
valberedningen blir allsidigt sammansatt.
25§

Sammanträden

Valberedningen bör sammanträda någon gång under hösten men
senast före den sista februari för att förbereda de förslag till val som ska
ske vid föreningsstämman. Valberedningen bör även närvara vid några
styrelsemöten inför sitt arbete.
Ordföranden i valberedningen är i övrigt skyldig att sammankalla
valberedningen när minst två ledamöter begär det.

Kallelse

Ordföranden i valberedningen ska se till att en kallelse och dagordning
skickas i god tid före varje sammanträde.

Beslutsförhet mm

Valberedningen är beslutsför om den är fulltalig. Som valberedningens
beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar
för. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Vid
val av ordförande i valberedningen sker dock avgörandet genom
lottning.

Omröstning

Omröstningar inom valberedningen ska vara öppna.

Protokoll

vid valberedningens sammanträden ska det föras protokoll som justeras
av ordföranden och minst en ledamot.

Utelämnande

Protokollet får inte innehålla uppgifter om sådana kandidater som
valberedningen har diskuterat men som inte har kommit upp på förslag.

REVISORERNA
26§
Antal revisorer

Primagruppen ska ha en eller två auktoriserade eller godkända
revisorer, valda av stämman. För revisorerna ska det finnas en eller två
suppleanter, också valda av stämman. Till revisor kan också utses ett
registrerat revisionsbolag.

VERKSAMHETSCHEFEN
27§
Uppgifter

Verksamhetschefen ska i det fall styrelsen beslutat om anställning av
sådan, leda Primagruppens löpande arbete samt handlägga och fatta
beslut i de angelägenheter som följer av styrelsens instruktion för VC.
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ÄNDRING MM
28§
Stadgeändring

Ett beslut att ändra dessa stadgar är giltigt endast om det har fattats vid
två på varandra följande stämmor.
För ändring av bestämmelserna i 1§ och 28§ krävs att minst en av de två
stämmorna är en ordinarie Föreningsstämma och att beslutet vid den
andra av de två på varandra följande stämmorna har biträtts av minst
två tredjedelar av de röstande.

Omröstning

Omröstningen vid stämman ska vara sluten om någon begär det.

Kallelse

Kallelsen till den andra stämman får inte skickas innan den första
stämman har hållits.

UPPLÖSNING
29§
Upplösning

Ett beslut om upplösning av Primagruppen är giltig under samma
förutsättningar som enligt 28§ gäller för att ett beslut om ändring av
bestämmelserna i 1§ ska vara giltiga.
I sådana fall som avses i första stycket ska den andra stämman även
besluta om dispositionen av Primagruppens egendom. Ett sådant beslut
får inte innebära att egendomen fördelas bland medlemmarna.
Disposition av egendom ska ske till en verksamhet som är idéburen på
samma grundval som Primagruppen utan vinstsyfte och utan
vinstutdelningar.

IKRAFTRÄDANDE

Dessa stadgar i ovanstående lydelse har antagits på ordinarie stämma
den 28 april 2021 och en extra stämma den xxxx

