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§ 1 Föreningens ändamål
Kung Över Livet är en ideell förening på riksnivå som är religiöst och p
 artipolitiskt obunden.
Föreningens ändamål är att öka kunskap, acceptans och förståelse i samhället för
NPF-relaterade frågor (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) genom att:
● Sprida berättelser från personer med NPF, anhöriga, pedagoger och andra som har
anknytning till NPF via våra nätverk.
● Medverka i media då vi har möjlighet och tillfälle.
● Bygga kontaktnät och samarbete med andra aktörer.
● Delta vid olika tillställningar såsom exempelvis events, mässor och föreläsningar eller
föredrag.
● Insamling av medel till forskning och utvecklingsarbete inom NPF.
● Organisera återkommande välgörenhetsgalor.
● Påverka politiska beslut i olika NPF-relaterade frågor.
§ 2 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
§ 3 Medlemskap
A. Kung Över Livet består av dess stödmedlemmar och är öppen för alla.
B. Stödmedlem ska följa föreningens stadgar och beslut.
C. Stödmedlem äger inte del i föreningens tillgångar och ansvarar inte för föreningens skulder.
D. Stödmedlem kan få motioner skickade till sig vid begäran via mail tidigast tre veckor innan
årsmöte.
E. Stödmedlem kan få styrelseprotokoll skickade till sig vid begäran via mail.
§ 4 Avgifter
Stödmedlemsavgift fastställs av årsmötet och avser föreningens verksamhetsår, 1 januari till 31
december.
§ 5 Styrelse
A. Styrelsen ska bestå av 4-7 personer: ordförande, kassör, sekreterare, vice ordförande och 0-3
övriga ledamöter.

B. Styrelsen väljs för en tid av två år med växelvis verkan, så att ordförande och kassör inte
avgår samtidigt.
§ 6 Styrelsens åliggande
A. Styrelsen ansvarar gemensamt inför årsmötet för förvaltningen av föreningens
angelägenheter.
B. Ordförande skall leda styrelsens möten, justera protokoll samt se till att alla beslut verkställs
och att stadgarna efterlevs.
C. Sekreteraren ska föra protokoll vid styrelsens möten samt utfärda kallelse och
dagordning till årsmötet.
D. Kassören ska föra stödmedlemsförteckning, uppbära stödmedlemsavgifter samt förvalta och
ansvara för föreningens medel. Kassören ska föra noggranna räkenskaper samt göra bokslut
inför årsmötet.
E. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör som var och en som för sig, efter
samråd, kan hantera konton i föreningens namn.
§ 7 Revisor
A. En revisor väljs för en tid av två år av årsmötet, växelvis med kassör.
B. Revisor ska till årsmötet granska föreningens räkenskaper och verksamhet samt avge
berättelse över årets förvaltning varvid styrelsens ansvarsfrihet skall av- eller tillstyrkas.

§ 8 Rösträtt
A. Stödmedlem som har betalt avgift och fyllt 18 år har rösträtt. Rösträtt är personlig och får
inte utföras genom bud.
B. Stödmedlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på möte.
C. Som beslut inom föreningen gäller majoritetens mening.
D. All röstning sker öppet. Om röstberättigad så begär, sker sluten omröstning.
E. Stödmedlem som inte kan närvara vid årsmöte har möjlighet att förtidsrösta via post på
nominerade styrelsemedlemmar till valbara poster. Poströst skall vara underskriven med
namn och skickas i ett förslutet kuvert. Poströsten ska vara styrelsens ordförande tillhanda
senast sju dagar innan årsmötet.
F. Stödmedlem som vill poströsta kan få namn på nominerade styrelsemedlemmar skickade till
sig vid begäran via mail, tidigast tre veckor innan årsmötet.
§ 9 Valberedning
A. Valberedningen består av minst två, högst tre stycken personer, varav en är ordförande.
B. Valberedningen väljs in av årsmötet på två år med växelvis verkan.
C. Valberedningens medlemmar behöver inte vara stödmedlemmar i föreningen. Endast
stödmedlemmar äger dock rösträtt.
D. Valberedningen skall ha tillgång till protokoll från styrelsemöten och styrelsebeslut.
E. Valberedningen tar inför årsmötet fram förslag på lämpliga kandidater till de uppdrag som
skall väljas.
F. Valberedningen skall senast 7 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid
mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid.
G. Förslag på nomineringar till styrelseposter skall lämnas till valberedningen senast 6 veckor
före årsmötet. Valberedningen tillfrågar de nominerade.
H. Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag samt
eventuella övriga nomineringar.
§ 10 Årsmöte och extra årsmöte
A. Årsmöte hålls mellan februari och maj månad. Tid och plats beslutas av styrelsen.
B. Vid behov kan extra årsmöte inkallas.
C. Styrelsen bestämmer datum för årsmöte senast 8 veckor innan årsmötet ska äga rum.
D. Kallelse till årsmöte med dagordningen, plats och tid sker via vår hemsida och mail till
stödmedlemmar senast 7 veckor före fastställt datum. I kallelsen finns även information om
hur poströstning går till, och hur man går tillväga för att skriva en motion.
E. Motion ska inlämnas skriftligen till styrelsen minst 4 veckor innan årsmötet.
F. Årsmöte kan hållas på fysisk plats.
G. Vid årsmöte skall följande dagordning behandlas;
1. Mötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
6. Styrelsens årsberättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av arvoden.
10. Valberedningens förslag presenteras.
11. Poströster räknas.
12. Val av styrelseordförande alt. Kassör.
13. Val av övriga styrelseledamöter.
14. Val av en revisor.
14. Val av övriga funktionärer.

15. Val av valberedning.
16. Stadgeenligt inkomna motioner och styrelsens förslag.
17. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår.
18. Mötet avslutas.
§ 11 Utträde och uteslutning
A. Stödmedlem som inte betalat avgift anses ha utträtt ur föreningen.
B. Person som motarbetar föreningens ändamål eller intresse kan nekas inträde/uteslutas.
C. Beslut fattas av styrelsen.
§ 12 Stadgeändring
A. Förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet varefter
ändringen träder i kraft.
B. §13 Kan inte ändras.
§ 13 Upplösning
A. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med 2/3 majoritet.
B. Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Hjärnfonden att användas för
forskning kring NPF.

