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Barnens Dag
§

1.

FÖRENINGENS NAMN
Förbundets namn är BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND (BDR).

§

2.

MEDLEMMAR
Förbundet utgör sammanslutning av lokala Barnens Dags Föreningar
(BDF) som godkänner Riksförbundets stadgar och program.

Anslutning
Föreningen är öppen för alla som vill arbeta för barn i enlighet med
Barnens Dags Riksförbunds idéer.
Av förbundsstyrelsen utsett arbetsutskott (AU) skall godkänna anslutning av nya föreningar.
Nya lokalföreningar kan utgöras av utskott, underavdelning eller dylikt
i annan organisation.
Nya lokalföreningar kan ha egen styrelse.
Uteslutning
Medlemsförening som ej följer förbundets stadgar kan av årsmöte
uteslutas ur Barnens Dags Riksförbund.
Registrering
Medlemsförening skall efter årsmöte insända verksamhetsberättelse
för föregående år samt aktuella uppgifter om föreningens styrelse till
Barnens Dags Riksförbund

§

3.

IDÉ, MÅLSÄTTNING och UPPGIFTER

Barnens Dagsrörelsens idé och målsättning är:
Att
genom sin centrala och lokala verksamhet på olika sätt allmänt stödja
intressen som värnar om barn. Särskilt skall Barnens Dagsarbetet
inriktas på ”barns rätt till aktiva stimulerande fritids/semester/kolloupplevelser”.
Barnens Dagsrörelsen skall i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter,
särskilt inrikta Barnens Dagsarbetet utifrån:
att
att
att
att
att

att
att
att

att
att
att

att

barn är alla under 18 år
alla barn har samma rättigheter, utan diskriminering eller åtskillnad
alla åtgärder skall vara för barnets bästa
barnet har rätt att göra sin stämma hörd, eventuellt genom ombud, i
saker som angår det
respektera att föräldrarna har huvudansvaret för att uppfostra barnet.
Om släktingar eller någon annan har det lagliga ansvaret för barnet,
även repektera detta
barnet har rätt att framföra sin mening i allt som rör det. Barnets åsikter
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad
barnet har rätt illl yttrandefrihet. De har rätt att söka och få information och
idéer av alla slag och på alla sätt, även från utlandet
fysiskt och psykiskt handikappade barn har rätt till fullvärdigt och
anständigt liv under förhållanden som säkrar deras värdighet, främjar deras
självtillit och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället
barnet har rätt till vila, avkoppling, lek och rekreation. Det har också
rätt att vara med i och ta del av det konstnärliga och kulturella livet
barnet har rätt att bli beskyddat från olovligt bruk av narkotika och
får inte utnyttjas vid tillverkning, transport eller handel med narkotika
barnet har rätt att bli beskyddat från bruk av alkohol och tobak. Barnet får
inte utnyttjas vid tillverkning, transport, handel eller reklam med alkohol
och tobak
barn har rätt att bli beskyddade från alla former av sexuella övergrepp
och utnyttjande

Nämnda punkter är ”BARNENS DAGS LAG”. Riksförbundet och lokala Barnens
dagsföreningar åtar sig att aktivt sprida kunskap om innehållet och syftet med ”Barnens
Dags Lag” ibland vuxna och barn.

FÖRBUNDET HAR TILL UPPGIFT
att

utgöra en sammanhållande organisation för Barnens Dagsrörelsen

att

ge spridning åt Barnens Dagsrörelsens idé, målsättning och lokala
arbete genom olika media

att

verka för ett bibehållet ägande av och bevakning av rätten till
BARNENS DAG namnet

att

arbeta med medlemsvårdande insatser, rekonstruktion av ”vilande”
föreningar och biträda vid bildandet av nya föreningar

att

initiera aktiviteter på det centrala planet vilka kan generera inkomster
för Riksförbundet. Härav influtet kapital skall användas för att stötta
den lokala verksamheten

att

ge service, råd och annan hjälp åt de föreningar som så önskar

att

initiera olika aktiviteter som kan utnyttjas av de lokala föreningarna

att

vara lokalföreningarna behjälpliga vid upprättande av avtal med leverantörer, artister, nöjesarrangörer etc

att

vara lokalföreningarna behjälpliga vid lösandet av juridiska problem,
kontakt med myndigheter etc.

§

4.

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE
Förbundsfullmäktige som är Riksförbundets högsta beslutande
instans, består av representanter från anslutna Barnens Dags Föreningar.
Förbundsfullmäktige sammankallas till ordinarie årsmöte en gång
per år före den 30 april på tid och plats som styrelsen beslutar.
Extra förbundsfullmäktige skall av styrelsen utlysas när en tredjedel
(1/3) av medlemmarna för ett visst ändamål, därom gjort skriftlig
framställning till styrelsen.

MOTTION
Borlänge 2010-09-25
Gällande ändring av stadga §4. Efter tredje stycket,---därom gjort skriftlig framställning till
styrelsen. Kallelse samt dagordning och verksamhetsberättelse ska vara förbundmedlemmarna
tillhanda senast 3 veckor före årsstämman.
Borlänge datum som ovan
AU - Gunnar Eriksson/ordf., PG Forslund/kassör, Lena Olofsson/sekr.
g/m Gunnar Eriksson

På ordinarie årsstämma skall förekomma:
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Val för årsmötet av
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justeringsmän tillika rösträknare
Justering av röstlängd
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Styrelsens verksamhets- och ekonmiska berättelser
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag från styrelsen samt motioner
Godkännande av verksamhetsplan och budget för kommande år
Bestämmande av antalet ledamöter och ersättare för dessa i styrelsen
Val av
a) ordförande i förbundet tillika i styrelsen
b) ordinarie ledamöter i styrelsen
c) ersättare i styrelsen
d) två revisorer
e) en revisorssersättare
f) valberedning
Faställande av årsavgift
Övriga frågor

•
•

Sammanträdet öppnas av förbundets ordförande
Vid omröstning äger varje ansluten förening en (1) röst

•

Ledamot av styrelsen äger icke rätt att deltaga i val av revisorer eller
beslut om ansvarsfrihet för åtgärder, för vilka han/hon är ansvariga

•

Beslut i allmänna frågor fattas genom öppen omröstning

•

Val förrättas genom öppen omröstning, därest icke sluten sådan
begärs

•

Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. I händelse av
ika röstetal vid sluten omröstning skall lotten fälla utslag

§

5

FÖRSLAG OCH MOTIONER
Förslag och motioner från medlemmar, bör för att kunna behandlas
vid årsmöte, vara ingivna till styrelsen två (2) månader före fastställd
årsmötesdag.
Styrelsen skall vid årsmöte framlägga ärendena jämte eget yttrande.

§

6.

STYRELSEN
Förbundets ledning handhas av styrelse.
Styrelsen består av ordförande och högst åtta (8) övriga ledamöter
jämte ersättare.
Styrelsen väljs på årsmötet för en tid av två (2) år och väljs växelvis
med halva antalet udda år och halva antalet jämna år.
Ordförande väljs för en tid av ett (1) år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande sammankallar styrelsen och leder dess förhandlingar, vice
ordförande fullgör vid förfall för ordföranden dennes åligganden.
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är
närvarande. Vid omröstning med lika röstetal har ordförande
utslagsröst.

§

7.

FIRMATECKNING
Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer som utses till detta.

§

8.

ARBETSUTSKOTT
Styrelsen äger att inom sig utse ett arbetsutskott (au) på tre (3) ledamöter. Styrelsen kan till arbetsutskottet adjungera lämpliga personer
vilka dock inte äger beslutanderätt i utskottet.
Arbetsutskottet skall förbereda frågor som skall handläggas av styrelsen.
På styrelsens uppdrag verkställa beslut samt äga besluta i löpande
expeditionsärenden och i de frågor styrelsen finner lämpligt att delegera till utskottet.

§

9.

RÄKENSKAPER
Förbundets räkenskaper skall årligen avslutas per den 31 december. I
verksamhetsberättelsen skall införas vinst- och förlusträkning samt
balansräkning.

MOTION
Borlänge 26 sep 2010
Ställd till Barnens Dags Riksförbunds Årsstämma 2011-05-21
Förslag av AU - Gunnar Eriksson/ordf., Lena Olofsson/sekreterare
och PG Forslund/Kassör
Att ändra stadgan under §10, från 2 revisorer till en revisor samt från 2 revisorsersättare till
en revisorsersättare.
AU som ovan Gm Gunnar Eriksson
§ 10.

REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper
utses årligen på årsmötet, för en tid till och med nästa årsmöte, två (2)
revisorer och en (1) ersättare för dessa.
Revisorerna skall årligen före den 28 februari till förbundet avgiva
revisionsberättelse för sist förflutna räkenskapsår med angivande
huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§ 11

ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om ändring av dessa stadgar får fattas vid ett (1) ordinarie förbundsårsmöte, där minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande
representanterna är ense om beslutet. Eller vid två (2) på varandra
följande förbundsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
Mellan de två sammanträdena skall minst en (1) månad förflyta.

§ 12.

UPPLÖSNING
Upplöses förbundet skall dess ideella tillgångar - såsom namnet
BARNENS DAG - efter förbundsfullmäktiges beslut överlämnas till
den medlemsförening som kan antas vårda den ideella tillgången för
framtiden.
Övriga tillgångar skall tilldelas den eller de Barnens Dagsföreningar
förbundsfullmäktige bestämmer.
Barnens Dags Riksförbund kan ej upplösas så länge minst fem (5)
medlemmar vill fortätta verksamheten

