Anvisningar för Normalstadgar för
Länsförening och Lokalförening inom
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft står under kontroll av Svensk
Insamlingskontroll. Det är villkoret för att vi ska få ha 90-konto.
Hjärnkraft är också medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas
insamlingsråd. De har ett antal regler kring hur förbundet uppträder
och vi lämnar varje år en rapport till FRII hur vi uppfyller deras
regler.
Båda dessa organisationer arbetar för att vi som intresseorganisationer ska arbeta etiskt och att det ska vara lätt för
utomstående att konstatera att vi sköter oss. Framför allt handlar
det om att de pengar vi samlar in faktiskt går till det vi lovat givarna
att de ska gå till.
Vi har också skyldighet att redovisa de bidrag vi får från samhället,
stat, kommuner och landsting att de går till de ändamål vi har sökt.
Detsamma gäller fonder och stiftelser där vi får bidrag.
Stadgarna är grunden för hur organisationen och alla dess föreningar
ska arbeta. Förbundets stadgar och normalstadgar för
länsföreningar och lokalföreningar antas av förbundsstämman.
Nya stadgar antogs vid förbundsstämman 2012. Det diskuterades då
också vissa förtydliganden som inte är direkt stadgetext, men som
rör hur arbetet bedrivs och organiseras i en styrelse.
Kopplat till stadgarna har styrelsen därför valt att anta ett par
kompletteringar. Vi är väl medvetna om att det är svårt i många fall
att få ihop en styrelse. I de nya normalstadgarna har därför kravet
på antalet ledamöter minskats. Man kan ha en ganska liten styrelse.

Men det ställer samtidigt krav på att de olika funktionärerna då inte
är allt för nära sammankopplade.
§ 4.5 i) Val av revisor
Revisor ska vara oberoende i förhållande till styrelsen. D v s det är
inte möjligt för en person i samma familj som en styrelseledamot att
vara revisor och ha ansvar för att granska och bevilja ansvarsfrihet.
§ 5.2 Styrelsens storlek
Här är den stora förändringen i de nya stadgarna. Styrelsen ska
bestå av ordförande och minst två valda ledamöter. Ersättare kan
väljas.
Det är direkt olämpligt att medlemmar från samma familj/hushåll
eller nära släktingar utgör majoritet i styrelsen.
Om styrelsen består av tre ledamöter och en är frånvarande skall
beslutet vara enhälligt.

