
 

§ 1 Föreningen 

Föreningens namn är International Association for the Karlstad Model Sweden(IAKM-Sverige). 

IAKM-Sverige är en ideell förening som bildades den 24 juni 2015. IAKM-Sverige är en partipolitiskt 

och religiöst obunden förening som företräder personer med språk-, tal- och kommunikationsstörning 

rätt till ett språk i Sverige. IAKM-Sverige tillämpar direktdemokrati.  

 

Föreningen är en svensk avdelning och av International Association för the Karlstad Model (IAKM 

org), men verkar som en självständig förening med egen styrelse och ekonomi. 

 

§ 2 Ändamål   

IAKM-Sveriges ska arbeta för lika-värdes principen, rättigheter, språkutveckling och för att maktgöra 

personer med språk-, tal- och kommunikationsstörning genom erfarenhetsutveckling, 

utvecklingsarbete och informationsspridning till alla parter i samhället. 

 

Verka i enlighet med IAKM orgs mål och inriktningar. 

 

§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår 

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.  
Styrelsens arbetsår är från ett ordinarie årsmöte fram tills nästa ordinarie årsmöte. 

  

§ 4 Medlemskap och medlemsavgift  

4.1 Bli medlem 

Som medlem i IAKM-Sverige är man automatiskt medlem i IAKM-org. Som medlem antas var och en 

som vill verka för föreningens syfte. 

 

Ansökan om medlemskap görs till föreningens kassör. Medlemsskapet är giltigt först då årsavgiften är 

betald. Medlemsskapet gäller per kalenderår. Medlemmarna betalar varje år en medlemsavgift som 

fastställs av föregående års årsmöte. Medlemmarnas namn och adress anges vid ansökan om 

medlemskap. Lagen om GDPR hänvisas till hemsidan.  

 

4.2 Enskild medlemskap 

Enskild person som vill bli medlem hos IAKM-Sverige betalar medlemsavgift för att bli medlem i 

föreningen.  

 

4.3 Familjemedlemskap   

En familj som vill bli medlem hos IAKM-Sverige betalar medlemsavgift för att bli medlem i 

föreningen. I familjemedlemskapet ingår hela familjen och en bonus person som familjen själva väljer 

att ha med i sitt medlemskap.  

 

4.4 Rösträtt 
Endast medlem som fyllt 18 år har förslags- och rösträtt vid IAKM-Sveriges årsmöte.  



 

4.5 Avslutat medlemskap 

Medlem som vill lämna IAKM-Sverige med omedelbar verkan meddelar detta skriftligt till IAKM-

Sveriges styrelse. Medlem som inte betalt medlemsavgift före sista februari nästkommande år anses ha 

lämnat IAKM-Sverige. 

 

4.6 Uteslutning 

Medlem, som bryter mot IAKM-Sveriges stadgar eller på annat sätt uppenbart skadar IAKM-Sverige, 

kan efter en skriftlig varning uteslutas av styrelsen. Innan ett beslut tas ska berörd medlem få 

möjlighet att yttra sig. Uteslutningen kan prövas av nästkommande årsmöte.  

 

§ 5 Organisation 

IAKM-Sveriges beslutandeorgan är följande: 

Årsmöte 

Styrelse 

 

§ 6 Årsmöte 

6.1 Ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte hålls varje år före den 31 maj på den plats och tid som beslutats av styrelsen. 

Kallelse till årsmötet ska skickas ut senast tre veckor före årsmötet. Två veckor före årsmötet kan alla 

medlemmar som vill få föreningens alla handlingar hemskickade till sig efter överenskommelse.  

 

6.2 Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller 1/3 av medlemmarna vill det. Extra årsmöte kan bara besluta om 

de frågor som stått i kallelsen. Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna två 

veckor före det extra årsmötet. 

 

6.3 Begränsning av rösträtt 

Styrelseledamöter har inte rösträtt vid beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet. Revisorer, som inte 

är medlemmar, har förslags- och yttranderätt. 

 

6.4 Beslutsprocess 

Årsmötet tar sina beslut genom öppen omröstning och med enkel majoritet, förutom för 

stadgeändringar och IAKM-Sveriges upplösning, då gäller 2/3 majoritet. Vid lika röstetal avgör 

lottdragning. Om någon medlem begär sluten röstning, ska årsmötet gå med på det. 

 

6.5 Motioner 

Motioner till årsmötet kan skickas in av enskild medlem. Motionen ska vara hos styrelsen senast 1 

januari. Motion som kommer in senare behandlas inte. 

 

6.6 Dagordning 

Dagordningen för årsmötet: 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 
§ 2 Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

§ 3 Godkännande av årsmötes dagorning  

§ 4 Val av mötesordförande 
§ 5 Val av mötets sekreterare 
§ 6 Val av justerare och rösträknare 
§ 7 Verksamhetsberättelse 

§ 8 Ekonomiska berättelse 

§ 9 Revisionsberättelse 
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 11 Behandling av propositioner 



§ 12 Behandling av motioner 

§ 13 Budgetplan  
§ 14 Verksamhetsplan 

§ 15 Fastställande av medlemsavgift  

§ 16 Val av styrelseordförande 
§ 17 Val av styrelseledamöter 

§ 18 Val av styrelsesuppleanter 
§ 19 Val av revisor 

§ 20 Val av valberedning 

§ 21 Årsmötets avslutande  

 

§ 7 Styrelsen 

7.1 Uppgift 

 

Styrelsen ska: 

• Leda IAKM-Sveriges verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av årsmötets 

fattade beslut. 

• Utse arbetsgrupper/personer för speciella uppgifter. 

• Administrera och kontrollera IAKM-Sveriges ekonomi. 

• Representera IAKM-Sverige utåt och i IAKM org. 

 

7.2 Styrelsens medlemmar 

Styrelsen består av en ordförande, två eller fyra ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom 

sig sekreterare, kassör, vice ordförande och övriga ledamöter. Suppleanterna kallas till varje 

styrelsemöte och inträder vid ordinarie ledamots förfall. Avgår ledamot före mandattidens utgång 

inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Valbara till styrelsen är medlemmar 

som fyllt 18 år. 

 

7.3 Konstituering 

Vid konstituerande styrelsemöte, som hålls direkt efter årsmötet, väljer styrelsen vice ordförande, 

kassör, firmatecknare och övriga funktioner som behövs. 

 

7.4 Ordförande 

Ordföranden har, i samråd med styrelsen, ansvar för ledningen av IAKM-Sveriges verksamhet och 

representerar, där annat inte beslutats, IAKM-Sverige utåt i alla angelägenheter. Ordföranden öppnar 

årsmötet och leder förhandlingarna tills mötesordförande blivit utsedd. Vid frånvaro för ordinarie 

ordförande går vice ordförande in i dennes ställe. 

 

7.5 Styrelsemöten 

Styrelsen har möte på kallelse av ordförande eller när en majoritet av ledamöterna vill. Kallelse till 

styrelsemöte sänds ut en vecka före mötet.  

 

7.6 Beslut 

Styrelsen är beslutmässig, då 2/3 av medlemmarna, däribland ordförande eller vice ordförande är 

närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner det förslag som 

tjänstgörande ordförande stöder. 

 

7.7 Närvaro 

Styrelseledamot, som inte närvarat vid tre möten under arbetsåret utan giltiga skäl, anses ha lämnat 

styrelsen och en efterträdare ska väljas genom fyllnadsval vid nästa föreningsmöte. 

 

7.8 Ärenden från medlemmar 

Styrelsens ärenden kan väckas av medlemmar. Ärendet ska vara hos styrelsen senast två dagar före 

styrelsemötet.  

 

 



§ 8 Revision 

8.1 Val 

Vid årsmötet väljs en revisor för ett år i taget.  

8.2 Underlag för revision 

Revisorn ska av styrelsen få föreningens räkenskaper och inventarieförteckning med bokslut för 

granskning. Styrelsen ska även överlämna protokoll från styrelsemöten samt årsmöte och i övrigt 

lämna de uppgifter som önskas av revisorn. 

 

§ 9 Valberedningen 

På årsmötet väljs två eller tre personer, varav en sammankallare, till valberedning för ett år i taget. 

Valberedningen förbereder alla val som ligger inom deras ansvarsområde och ska arbeta efter 

arbetsordningen för valberedningen, som fastställts av årsmötet. 

 
§ 10 Stadgeändring 

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

lämnade röster. 

 

§ 11 Upplösning 

Upplösning av IAKM-Sverige kan bara ske vid ett årsmöte. Om det fattas ett beslut med minst 2/3 

majoritet skall ett extra årsmöte inkallas 3 månader senare. För att upplösningen ska bli giltig ska 

beslutet fattas med 2/3 majoritet också vid detta mötet. Vid upplösning av föreningen ska alla 

handlingar och tillgångar, sedan skulderna betalats, tillfalla IAKM org. 

 

 

 

 

 

 


