RIKSFÖRENINGEN LÄRVUXPEDAGOGERNA

STADGAR
Antagna vid konstituerande möte den 18 april på Ensta Park Hotel, Täby, samt reviderade
vid årsmötena 1993,1994, 2000, 2010 och 2018.

Målsättning
§ 1.
Riksföreningen Lärvuxpedagogerna är en obunden organisation som på ideell grund vill
främja och utveckla den undervisning som anordnas enligt förordningen om särskild
utbildning för vuxna (from 2012-07-01).
Genom riksföreningen arbetar medlemmarna för förbättrad vuxenundervisning för vår
målgrupp samt stöder lärare och skolledare som arbetar med särskild utbildning för vuxna.
Det sker genom att:


Påverka samhället att undanröja kvarvarande orättvisor



Vara remissorgan i frågor som rör vår verksamhet



Uppmuntra forskning och sprida forskningsresultat



Stimulera debatt och lokalt utvecklingsarbete



Främja utbildning, fortbildning och utveckling för anställda inom särskild utbildning
för vuxna



Främja kontakter och samarbete mellan dem som arbetar med särskild utbildning för
vuxna



Stimulera utveckling av läromedel



Förbättra innehållet i undervisningen beträffande mål, metoder och yrkesetik



Stödja medlemmar i frågor av principiell natur, som inte är fackliga



Verka för samarbete med andra länder

Medlemskap
§2
Som medlemmar kan upptas personer som ansluter sig till föreningens målsättning.
Medlemskap erhålls genom anmälan och inbetalning av medlemsavgiften.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

Föreningens organisation
§3
Föreningens verksamhet bedrivs på riksnivå samt på regional nivå genom:

1. Årsmöten
2. Föreningsstyrelsens arbete.
3. Regionala möten i den omfattning regionerna själva bestämmer. Region omfattar det
område som normalt samarbetar om fortbildning.
§4
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som kan vara ordinarie årsmöte eller
extra möte. Årsmötet är en stämma där alla medlemmar som önskar har rätt att närvara.
Varje medlem har en röst.
Alla frågor avgörs med enkel majoritet utom de i § § 12 och 13 särskilt angivna fallen. Vid
lika röstetal skall i frågor, som inte gäller val, den mening gälla som biträds av
mötesordföranden. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Styrelsen
§ 5.
Styrelsen består av
– ordförande och kassör som väljs var för sig av årsmötet för ett år.
– tre eller fem övriga ledamöter som väljs för två år med 2-3 nyval varje år.
– två suppleanter som väljs för ett år.
Vid valen bör tillses att olika verksamhetsområden och olika delar av landet blir
tillgodosedda.
Om styrelseledamot avgår under mandatperiod skall den suppleant inträda, som bor
närmast den som avgått.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare
Ordförande och kassör har rätt att var för sig teckna föreningens firma.

Verksamhetsår
§ 6.
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli-30 juni.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan årsmötena.

Årsmötet.
§ 7.
Årsmötet skall hållas senast den 31 oktober på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid
förläggningen av årsmötet skall särskilt beaktas att alla medlemmar skall ha rimlig möjlighet
att resa dit. Meddelande om tid och plats för årsmötet skall ha nått medlemmarna senast två
månader före årsmötet.
Om motioner lämnats in skall dessa samt styrelsens yttrande över dessa finnas tillgängliga
före årsmötet. Motioner skall ha kommit styrelsen tillhanda senast den 1 juni.
§8
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
1. Val av sekreterare vid årsmötet.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste
verksamhetsåret.
4. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet.
5. Fastställande av medlemsavgift och budget för det kommande verksamhetsåret.
6. Val av ordförande för ett år.
7. Val av kassör för ett år.
8. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år.
9. Val av två suppleanter för ett år.
10. Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant, samtliga för ett år.
11. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en skall vara sammankallade, för ett år.
12. Övriga ärenden som upptagits på dagordningen.
Väcks vid årsmötet förslag som ej upptagits i kallelsen, kan ärendet behandlas, men beslut
ej fattas.

Extra möte
§ 9.
Styrelsen får kalla till extra möte (se § 4 ovan) om den så finner påkallat. Vidare är styrelsen
skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver
eller när det för angivet ändamål begärs av minst 10 procent av föreningens medlemmar.
Kallelse till och dagordning för extra möte skall skickas ut senast fyra veckor före den dag
som mötet är av sett att hållas. Vid extra möte får endast i kallelsen angivna ärenden
avgöras.

Övrigt
§ 10.
Vid årsmöte och styrelsemöte skall protokoll föras.
§ 11.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 12.
Stadgar fastställs vid konstituerande möte. Beslut om stadgeändring fattas med minst två
tredjedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara
årsmöte.
§ 13.
Beslut om föreningens upplösning kan fattas med mindre än två tredjedelars majoritet på två
varandra följande årsmöten. Föreningens tillgångar skall vid föreningens upphörande
användas till det ändamål sista årsmöte beslutar.

