1

Oberoende Riksforbund ALAF
Arbetsskadades och Langtidssjukas Fortidspensionerades fOrening
Backgardsvagen 6, bv
14342 VARBY

www.olaf.se
Tel:

Tel:08-710 32 48

STADGAR

§ 1 ANDAMAL
Arbetsskadades och Langtidssjukas Fortidspensionerades forening i Stockholm
ar ideell Rikstackande forening med syfte
att se till att rehabiliterings lagen och lagen om arbetsratt fOljs av forsakringskassan,
arbetsmarknadsorganisationer
och arbetsgivare.
att ge juridisk stod och radgivning i kontakter med arbetsgivare .forsakringskassan ,
sociala myndigheter och eventuella andra myndigheter.
att fOrstarka arbetsmarknadens

olika parter,

att hjalpa de drab bade att overklaga felaktiga beslut sa de far sin lagliga ratt,
att satta medlemmar med invandrarbakgrund framsta och pa alla satt underratta deras
anpassning arbetsmarknad och integration till det nya samhallet med bibehallen
identitet.

§ 2 ARBETSSATT
fOrening verkar for dessa syfte bl a

att genom olika projekt formade utifran en medlemsgrupps speciella behov ,sasom
samtalsgrupp med ledning av en psykolog, att uttrycka sig med hjalp av bild. Att sy och
snickra.

genom en ombudsman som medlemmar har till sitt forfogande vid behov .
genom skrivhjalp nar medlemmar vill overklaga och ansoka hos olika instanser och
myndigheter.
genom remittering till samhallets fardiga tjanster :lakare, advokat ,psykolog, kurator
mm,

och kontakt med rikstackande media, genom oppna moten och pa annat satt bredda
fOrstaelsen for de Arbetsskadade och Langtidssjuka Fortidspensionerade situation i
samhallet.
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att besluta om atgarder for tillvaratagande av medlemmarnas intressen inom ramen for
foreningens verksamhetsomrade oeh av forening, medlems- eller arsmotet fattade
beslut.
OrdfOrande eller viee ordfOrande, i ordforandens stalIe, ager fatta beslut i bradskande
arenden.
Sad ana beslut skall anmalas till protokollet vid nastkommande styrelsesammantrade.

Vid arsmotet skall fOljande arenden behandlas:
1.
Fraga om motets behoriga utlysande
2.
Val av motesordforande, sekreterare oeh tva protokolIsjusterare
3.
Faststallande av foredragningslista
4.
Verksamhetsberattelse, bokslut oeh revisionsberattelse samt fraga om
ansvarsfrihet fOr styrelsen
5.
Faststallande av Verksamhetsberattelse oeh verksamhetsplan
6.
Val for ett ar av ordfOrande sekreterare kassor, ovriga styrelseledamoter
oeh suppleanter, valberedning oeh revisorer
Forslag fran enskild medlem (motion) skall upptas i kalleisen om mediem inliimnar
motion till styrelsen senast tva veekor fOre arsmotet. Styrelsens yttrande over motionen
bifogas kalleisen. Arende skall tas upp om revisorerna begar det senast i samband med
beslut om kalleisen.
Rostratt vid medlems- oeh arsmote far.endast utovas personligen

§ 7 FORENINGEN KARAKTAR:
Foreningen ar religiOst oeh politiskt obunden.
§ 8 ANDRING AV STADGAR
Andring av eller tillagg till dessa stadgar kan endast ske med av styrelsen godkanda
forslag oeh vid tva pa varandra fOljande foreningsmoten varav de ena skall vara
arsmote. Mellan de tva motena bor IOpa mins en manad.

§ 9 UPPLOSNING AV FORENINGEN
Fore upplOsning av foreningen fodras beslut av tva (2) pa varandra fOljande moten av
vilka det forsta skall vara arsmote.
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§3
MEDLEMSKAP :
Som medlemmar i fOreningen antages alia som ar Arbetsskadade. Langtidssjuka eller
Fortidspensionerade . De som inte tillbor dessa grupper men ar intresserade av
fOreningens arbetet godkanns som stOdmedlemmar.
Varje medlem erIagger en arsavgift oeb ovriga andra avgifter som faststalles av
arsmotet att galla det kalenderar under vilket arsmote bar ballits .
Vteslutande av medlem kan ske om medlem uppenbart oeb avsiktigt motverkar
fOreningens arbete.
Vteslutande av medlem kan endast ske genom beslut av styrelsen oeb efter det att
medlemmen baft tillfalle att yttra sig.

§ 4 VNDERLATANDE ATT BETALA
En medlem kan uteslutas om medlemmen ej erlagt medlemsavgiften oeb ovriga andra
avgifter som arsmotet ar fattat beslut,senast en manad efter paminnelse.

§ 5 MOTEN OCH VAL
Verksambets - oeb rakenskapsar avslutas per kalenderar, arsmote valjer kassor oeb
revisorer ordfOrande oeb sekreterare fOr ett ar.
Arsmotet skall utgangen av april manad. Kallelse till arsmotet skall utgar senast 14
dagar innan motet ager rum.
Nar ingenting annat stadgas fattas beslut vid arsmote, fOreningsmote oeb
styrelsesammantrade med enkel majoritet. Om rosterna delar sig lika bar ordfOrande
utslagsrost utom vid personval da lotten avgor.
Foreningen ska balla mins sex (6) ordinarie moten per ar .Styrelsen kan bebov kalla till
extra mote. Varje medlem bar ratt att inkomma med forslag i god tid, mins 14 dagar
fore motet, vara fOreningens styrelse tillbanda.

§ 6 STYRELSE :
Styrelsen bestar av fern (5)ordinarie ledamoter oeb tva -fern (2-5)suppleanter.
OrdfOrande maste vara Oberoende ALAFs medlem oeb far inte uppbara uppdrag inom
partipolitisk organisation.
STYRELSEN ALIGGER:
att verkstalla av medlems- eller arsmote fattade beslut
att bereda arenden som skall fOrelaggas medlems- eller arsmote
att uppratta fOrslag till Verksambetsberattelse, verksambetsplan oeb bokslut fOr
fOreningen
att fatta de beslut som forutsatts i fOreningens stadga
att i ovrigt bedriva en verksambet oeb fatta beslut i fragor som anges i denna stadga om
andamal oeb uppgift
att fOra protokoll over bebandlade arenden oeb anteekna beslut.
Till fullgorande av dessa uppgifter aligger det styrelsen sarskilt

