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§ 1 FÖRENINGENS NAMN 

Föreningens namn är Stockholms Dövas Byggnadsförening. 

 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 

Föreningen har till ändamål att understödja den ideella verksamhet som bedrivs i Stockholms Dövas 

Förening med att tillvarata dövas teckenspråkiga, kulturella och sociala rättigheter, främja social 

samvaro bland döva, främja vård, fostran och utbildning av döva medlemmar med mera. För att 

uppnå detta syfte, har Byggnadsföreningen till ändamål att införskaffa fastighet, större lokal eller 

investeringar på förbättringar i befintliga lokaler att anpassas efter Stockholms Dövas Förenings 

verksamhet. 

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Varje medlem i Stockholms Dövas Förening är automatisk medlem i Stockholms Dövas 

Byggnadsförening. 

 

§ 4 STYRELSE 

Föreningens angelägenheter förvaltas av Stockholms Dövas Förenings styrelse vilket väljs på 

Stockholms Dövas Förenings årsmöte.  

Styrelsen utser och tar beslut om firmatecknare för föreningen. 

 

§ 5 REVISION 

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av Stockholms Dövas Förenings revisorer. 

Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 

 

§ 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.  

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte påföljande år. 

 

§ 7 ÅRSMÖTE 

Mom 1 

Föreningens årsmöte skall hållas en gång om året före mars månads utgång.  

Kallelse till årsmötet ska skickas ut genom SDF:s informationskanaler enligt SDF:s 

kommunikationspolicy senast två månader före årsmötet.  

Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna två veckor före årsmötet. 

 

Mom 2 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller ⅛ av medlemmarna vill det. Kallelse och handlingar till 

extraårsmötet ska skickas ut genom SDF:s informationskanaler enligt SDF:s kommunikationspolicy 

senast två veckor före årsmötet. Extra årsmöte kan bara besluta om de frågor som stått i kallelsen.  

 

§ 8 FÖRENINGSMÖTE 

Styrelsen ansvarar för att medlemmarna kallas till föreningsmöte, om det skulle föreligga behov för 

det. Kallelse till föreningsmötet ska då skickas ut senast en månad före föreningsmötet.  
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§ 9 ÄNDRING AV STADGAR 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. Beslutet måste stödjas av 2/3 av antalet 

avgivna röster. 

 

§ 10 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

Mom 1 

Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten. Besluten måste 

fattas med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

 

Mom 2 

Upplöses föreningen, skall dess handlingar och tillgångar, sedan skulderna betalats, förvaras och 

överlämnas till Stockholms Dövas Förening. 

 
Dessa stadgar antogs i sin helhet vid årsmötet 2018-03-17 

 

 


