STADGAR
§ 1 Föreningens namn är RETT SYNDROM I SVERIGE (RSIS).
Föreningen är en ideell intresseförening.
§2 Föreningen är rikstäckande och har till uppgift att skapa bästa möjliga villkor för personer
med Rett syndrom. Föreningens ändamål är att:
 stödja föräldrar till barn med Rett syndrom
 sprida information om sjukdomen Rett syndrom
 samarbeta med professionella
 anordna familjeläger, kurser, konferenser, assistentutbildningar m m.
 ha god kontakt med andra Rett-föreningar runt om i världen
§ 3 Som medlemmar kan antas, förutom personer med Rett syndrom, anhöriga och andra
intresserade. Styrelsen beslutar i frågor om medlemskap.
§4 Föreningens högsta beslutande organ är riksmötet. Ordinarie riksmöte hålles en gång årligen
före april månads utgång, på tid och plats som styrelsen beslutar. Riksmötet får anses behörigen
utlyst när kallelsen publiceras på föreningens webbplats www.rsis.se. Kallelse till riksmöte sker
också per brev eller e-post. Kallelse till riksmötet skall göras minst 30 dagar innan utsatt datum.
Övriga meddelanden kan skickas per brev eller via e-post.
§ 5 Vid ordinarie riksmöte skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fastställande av föredragningslista
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
6. Föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Val av ordförande
12. Val av kassör
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av styrelsesuppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Behandling av styrelsens förslag
18. Behandling av inkomna ärenden från medlemmarna
19. Mötets avslutande
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§ 6 Styrelsens uppgifter är att ansvara för föreningens löpande verksamhet, initiera åtgärder som
främjar föreningens syften. Tillse att föreningens bokföring och medelsförvaltning är ordnade på
ett betryggande sätt. Det åligger styrelsen att verkställa av riksmötet fattade beslut samt hålla
medlemmarna informerade om sin verksamhet.
§ 7 Styrelsen skall bestå av ordförande och kassör samt fem ledamöter och dessa väljes av
riksmötet enligt följande. Ordförande samt tre ledamöter, kassör samt två ledamöter väljs
vartannat år för en period av två år.
§ 8 Styrelsen handlar å föreningens vägnar gentemot tredje part och företräder föreningen inför
myndigheter. Föreningens firma tecknas, förutom av föreningens styrelse, av den eller dem som
föreningen utser.
§ 9 Föreningens verksamhet omfattar kalenderår. Styrelsen skall efter verksamhetsårets utgång i
god tid före riksmötet överlämna till revisorerna årsredovisning med verksamhetsberättelse,
resultat och balansräkning.
§ 10 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie
riksmöte för tiden till nästa ordinarie riksmöte en revisor samt en suppleant för dessa.
Revisorerna skall fortlöpande beredas tillfälle att utföra sitt granskningsarbete. Det åligger
revisorerna att årligen till årsmötet överlämna revisionsberättelse.
§ 11 Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas av riksmötet. För att beslut skall bli
gällande fordras två tredjedels majoritet. För ändring av § 12 fordras dock däri angiven
beslutsordning.
§ 12 Föreningen kan upplösas endast sedan beslut fattats härom vid två på varandra följande
riksmöten, hållna med minst två månaders mellanrum varav det första är ordinarie. För att
beslutet skall bli gällande fordras vid vardera mötet två tredjedelars majoritet. Upplöses
föreningen skall, sedan skulderna betalats, dess kvarvarande tillgångar ställas till annan
närstående organisation eller till av upplösande riksmöte vald kommittés förfogande, att
användas för ändamål som är föreningens syften närliggande. Medlen får i intet fall fördelas
mellan föreningens medlemmar.
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