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§ 1  Ändamål.
Yrkesföreningen är till för budget- och 
skuldrådgivare i kommunal tjänst. 
Föreningen är fackligt och partipoli-
tiskt obunden. 

Föreningens främsta uppgift är att:
- stärka yrkesrollen och kompeten-

sen och därigenom öka professio-
naliteten.

- tillvarata medlemmarnas yrkes-
mässiga intressen. 

- kunna bidra till utveckling av 
arbetsmetoder inom yrkets verk-
samhetsområde.

- lyfta fram frågor om privatekonomi 
och skuldhantering till allmänhe-
ten, massmedia och myndigheter.

- stimulera till träffar, seminarier och 
föreläsningar.

§ 2  Medlemskap.
Yrkesföreningen är till för budget- och 
skuldrådgivare i kommunal tjänst. 
Beslut om inträde för andra än kom-
munalt anställda skall prövas av 
styrelsen. Eventuell uteslutning från 
föreningen beslutas av årsmötet. 

Föreningen är öppen för stödmedlem-
mar. Stödmedlemmar har dock inte 
rösträtt.

Hedersmedlemmar utses av styrel-
sen.

§ 3  Årsavgift  
Årsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 4  Räkenskapsår.
Sammanfaller med kalenderår.

§ 5  Revisor
Revisorernas uppgift är att granska 
föreningens verksamhet och räken-
skaper samt att avge revisionsberät-
telse till årsmötet. Årsmötet utser en 
revisor och en revisorssuppleant med 
en mandattid på ett år.

§ 6  Beslutande organ.
Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 
senast 30 april varje år. 

- Kallelse sker minst 4 veckor i 
förväg. 

- Motioner skall vara skriftliga 
och styrelsen tillhanda senast 
31 januari.  

- Extra stämma kan hållas om 
styrelsen eller om minst 1/10 av 
medlemmarna begär detta.
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- Varje medlem har en röst. Val och 
omröstning sker öppet, såvida ej 
sluten omröstning begärs. Vid lika 
röstetal avgör lotten. 

§ 7  Styrelsen.
Skall bestå av 9 ledamöter med en 
mandattid på 1 år. Årsmötet väljer 
ordförande och resterande styrelse-
medlemmar. 

Styrelsen konstituerar sig direkt efter 
ordinarie årsmöte med vice ordföran-
de, kassör, sekreterare och 5 stycken 
regionsansvariga. 

Styrelsen kan adjungera och dele-
gera.

§ 8  Valberedning
Valberedning väljs av årsmötet med 
en mandatperiod på ett år och består 
av 3 personter varav en väljs som 
sammankallande

§ 9  Stadgar 
Förslag till stadgeändring kan väckas 
av styrelsen eller av enskild medlem.

För godkännande av förslag till 
stadgeändring fordras att ärendet 
behandlas på två efter varandra 
följande föreningsmöten varav ett är 
ett årsmöte, samt att förslaget finns 
med på årsmötets dagordning och att 
förslaget biträdes av minst två tredje-
delars majoritet.

§ 10  Upplösning
Fråga om föreningens upplösning 
skall väckas och behandlas såsom 
förslag till stadgeändring. 

För besluts giltighet gäller samma 
regler som för stadgeändring i enlig-
het med § 8.

Vid föreningens upplösning skall dess 
tillgångar disponeras för ändamål 
som överstämmer med föreningens 
syften.
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