Föreningen
Basundharas Vänner
Syfte: Förening bildades formellt 2001. Föreningens syfte är att främja gemenskapen mellan
medlemmar som adopterats från Basundhara, adopterat eller avser att adoptera från Basundhara.
Föreningen ska också ekonomiskt eller på annat sätt stödja verksamheten på Basundhara
och/eller i delstaten Orissa, Indien som främst riktar sig till barn eller ungdomar.
Medlemskap: Alla som delar föreningens syfte är välkomna. Medlem blir man genom att betala
medlemsavgiften som är 200 kronor/år för familjemedlemskap och 100 kronor/år för enskilt
medlemskap.
Stadgar för föreningen Basundharas Vänner:
§1 Föreningens namn
Föreningen heter "Föreningen Basundharas Vänner".
§2 Syfte
Föreningens syfte är att främja gemenskapen mellan medlemmar som adopterats från
Basundhara och medlemmar som adopterat eller avser att adoptera från Basundhara. En
medlemsträff skall ordnas varje år för att främja detta syfte. Ett annat syfte är att föreningen
ekonomiskt eller på annat sätt skall stödja verksamheten på Basundhara och/eller i delstaten
Orissa, Indien, som främst riktar sig till barn eller ungdomar.
§3 Medlemskap
Föreningen tillämpar två grunder för medlemskap; familjemedlemskap och enskilt medlemskap.
För båda grupperna fastställs medlemsavgift av årsmötet efter förslag från styrelsen.
Familjemedlemskap
Familj, som delar föreningens syfte kan gå med i föreningen.
Var och en räknas då som medlemmar. Rösträtt har bara den som fyllt 14 år.
Enskilt medlemskap
Var och en som delar något av föreningens syfte kan gå med i föreningen.
§4 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 april tom 31 mars nästkommande år.
§5 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet samlas i samband med
medlemsträffen. På årsmötet har varje medlem över 14 år en röst. Röster kan överlåtas genom
fullmakt. För alla beslut och val krävs enkel majoritet utom vid ändring av stadgar eller
upplösning av föreningen, då 2/3 majoritet krävs. Ordförandens röst är utslagsgivande.
Protokollet justeras av ordföranden och en justeringsman.
Årsmötet skall vara utlyst senast två veckor innan mötet genom kallelse i "Basundhara Bladet"
och/eller på föreningens hemsida. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars.
Årsmöteshandlingarna delas ut vid medlemsträffen och skall vara alla närvarande tillhanda
träffens första dag. Där skall inkomna motioner redovisas, med styrelsens yttrande. Protokollet
skall bifogas Basundhara Bladet. Förslag om hur fonderade medel skall användas samt förslag
om stadgeändring skall behandlas vid årsmöte. Dessa förslag skall vidare vara väckta som
motion och får inte behandlas som övrig fråga.
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Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling:
1.) Mötets öppnande
2.) Val av årsmötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justeringsman)
3.) Fråga om stadgeenlig kallelse utgått
4.) Godkännande av dagordning
5.) Styrelsens verksamhetsberättelse
6.) Fastställande av Balans- och Resultaträkning
7.) Revisorernas ekonomiska redogörelse
8.) Beslut om ansvarsfrihet
9.) Val av styrelseledamöter
10.) Val av revisor
11.) Övriga val (valberedning, eventuella kommittéer, ansvariga m.m.)
12.) Årets biståndsprojekt
13.) Medlemsavgift för nästa år
14.) Nästa års medlemsträff
15.) Motioner
16.) Övriga frågor
17.) Mötet avslutas.
§6 Styrelse
Styrelsen består av fem ledamöter (ordförande, kassör och tre övriga ledamöter) och väljs på
årsmötet. Ordföranden väljs på ett år och ledamöterna väljs på två år, så att varje år är två av
ledamöterna i tur att avgå. Vid sammanträde krävs minst tre personer ur styrelsen för att den
skall vara beslutsmässig. För alla beslut och val krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
ordförandens röst. Vid årsmötet väljs en tillfällig sekreterare.
Föreningen skall ha minst ett protokollfört sammanträde per år, varav konstituerande
styrelsemöte efter årsmötet kan vara ett. Styrelsen skall verkställa de beslut, som fattas av
årsmötet samt leda föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna. Styrelsen skall ge sitt
yttrande över till årsmötet inkomna motioner. Styrelsen har rätt att själv utforma motioner.
§7 Medlemsträff
En medlemsträff skall ordnas varje år enligt ett rullande schema:
- Stockholm (Uppland, Västmanland, Närke och Södermanland)
- Norrland (Gästrikland, Dalarna och norrut)
- Södra och Östra Sverige (Östergötland, Småland, Skåne, Blekinge, Öland och Gotland)
- Västra Sverige (Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland)
Plats, tidpunkt och arrangör beslutas på årsmötet året innan.
§8 Biståndsprojekt
Föreningen skall dela ut bidrag till biståndsverksamhet på Basundhara eller i delstaten Orissa,
Indien. När föreningens administrativa omkostnader och hyra av samlingslokal vid årsmötet är
betalda ska resterande intäkter gå som bistånd. Gåvor till föreningen ska i sin helhet gå som
bistånd. Årsmötet beslutar om projekt och ekonomiska ramar. En biståndskommitté kan väljas.
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§9 Ändring av stadgar eller föreningens upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får endast fattas vid årsmöte.
För giltigheten av sådant beslut erfodras, att detsamma fattas vid två näst efter varandra följande
årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte, med minst 2/3-dels majoritet. I den händelse
föreningen skulle upplösas skall eventuella tillgångar övertagas av Asiengruppen hos
Adoptionscentrum (AC) för att användas i något biståndsprojekt i Indien.
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