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Stadgar för föreningen Bufff Sverige
(Barn och Ungdomar med Förälder/Familjemedlem i Fängelse, i häkte eller i frivårdsåtgärd)

§ 1 Föreningens firma
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med
organisationsnummer 866001 - 3239.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och att
barnets bästa alltid skall gälla.
Föreningen har till ändamål att ge stöd till:
-

barn och ungdomar vars förälder/föräldrar, familjemedlem eller annan
närstående person är eller har varit, aktuell inom kriminalvården
samt att
- bistå de lokala föreningarna.
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Föreningens organisation
Föreningens högst beslutande organ är årsstämman. Kalenderår är verksamhets- och
räkenskapsår. Årsstämman skall hållas före april månads utgång.
§ 5 Medlemskap
Lokalföreningar inom BUFFF Sverige skall anta namnet BUFFF följt av region eller län.
Endast ideella organisationer kan antas som medlemmar i BUFFF Sverige och endast
en ideell organisation per kommun kan antas som medlem. Medlemskap i BUFFF
Sverige sker genom ansökan om medlemskap och när sökanden antas till medlem
betecknas medlemmen som en lokalförening. Medlemskap beslutas av årsstämman.
BUFFF Sverige och lokalföreningarna är var för sig juridiska personer med eget
organisationsnummer och med eget ekonomiskt ansvar.
Lokalförening som inte följer BUFFF Sveriges regelverk avseende förvaltning och eller
redovisning kan uteslutas eller exkluderas från att få del av bidrag som utges av BUFFF
Sverige. Styrelsens utövar tillsyn över lokalföreningarnas regelefterlevnad och
styrelsens förslag om uteslutning av viss lokalförening skall föreläggas årsstämman för
beslut.
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Medlem som allvarligt skadar föreningens förtroende skall uteslutas. Uteslutning på
denna grund skall föregås av 3 varningar utfärdade av styrelsen för BUFFF Sverige.
Styrelsen skall utfärda varning om styrelsen finner detta befogat av något skäl.
Varningar behöver dock inte utfärdas om skadan är av så allvarlig art att den medför risk
för att BUFFF Sverige förlorar erbjudna eller erhållna bidrag. Styrelsen äger rätt att på
denna grund besluta om interimistisk uteslutning, varvid styrelsens beslut om uteslutning
skall underställas nästkommande årsstämma för slutligt beslut.
Ideell organisation som ansöker om medlemskap i BUFFF Sverige förbinder sig att följa
de regelverk och policys som beslutats av BUFFF Sverige.
Varje medlem/lokalförening äger rätt använda BUFFF Sveriges firma ”BUFFF” och dess
inarbetade varumärke. Medlemskap i BUFFF Sverige medför ingen annan rätt än
nyttjanderätt till samtliga immaterialrättsliga tillgångar som ägs av BUFFF Sverige. Så
snart medlemskapet upphör, upphör också denna rätt till användning/nyttjande av firma
och varumärke samt övriga förekommande immaterialrättsliga tillgångar.
§ 6 Avgifter
Varje Lokalförening skall till Föreningen Bufff Sverige avlägga medlemsavgift.
Avgiften beslutas av årsstämman.
§ 7 Föreningens styrelse
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare. Styrelsen
konstituerar sig och utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 ledamöter inklusive ordförande.
Föreningens styrelse skall bestå av udda antalet ledamöter. Av dessa väljs ordförande för
1 år och ledamöter och ersättare för 2 år. Valen sker växelvis så att max halva antalet
ledamöter väljs varje år. Ersättare utses om årsstämman så beslutar.
Styrelsen är beslutför om ledamöterna kallats minst 1 vecka i förväg och minst halva antalet
ordinarie ledamöter, varav ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Ersättarna
inträder vid behov i den ordning de valts av årsstämman. Samtliga ersättare kallas till
sammanträden och har lika yttrande- och förslagsrätt som de ordinarie ledamöterna.
Vid omröstning har enbart den ersättare som inträtt för frånvarande ledamot rösträtt.
Konstituering av styrelsen skall ske snarast efter årsstämma. Styrelsen utser firmatecknare
och teckningsrätt för dessa. Styrelsen upprättar attestregler.
Styrelsen utser självständigt ledningsgrupp.
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§ 8 Styrelsens uppgift
Föreningens styrelse skall
förvalta föreningen i enlighet med stämmans beslut om verksamhetsinriktning
- upprätta delegations- och arbetsordning.
§ 9 Revision
Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av en auktoriserad revisor.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda
senast 1 månad före ordinarie årsstämma.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 2 veckor före ordinarie årsstämma.

§ 10 Valbarhet
Valbar till styrelseledamot i föreningen är varje medlem i lokalförening eller annan person
med för styrelsearbetet lämplig kompetens.
Valberedning
Valberedningen skall bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter. Väljs på 1 år.
Ombud
Varje godkänd lokalförening anmäler 2 ombud till årsstämman.
Anmälan skall ske 4 veckor före årsstämman.
Omröstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Sluten omröstning kan ske vid personval eller om
någon så begär. Vid lika röstetal har årsstämmans mötesordförande utslagsröst utom vid
personval då lotten avgör. Sakfrågor avgörs med enkel majoritet.
§ 11 Årsstämma
Årsstämman för Bufff Sverige skall avhållas före april månads utgång.
Kallelse sker via e-post till Bufff Sveriges medlemsföreningars ordförande
8 veckor före beslutad årsstämmodag. Handlingar skickas via e-post till anmälda ombud
senast 2 veckor före årsstämmodag.
Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma.

Sida 4 av 5

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställande av antalet röstberättigade ombud
6. Kallelse i behörig ordning
7. Godkännande av framlagd dagordning
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
10. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
11. Fastställande av årsredovisning
12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13.Förslag från styrelsen
14. Fastställande, revidering och antagande av policydokument och riktlinjer
15. Motioner
16. Beslut om ersättningar för styrelse
17. Beslut om medlemsavgiftens storlek för kommande verksamhetsår
18. Föredragande och beslut om verksamhetsplan och budget
19. Beslut om antal ledamöter inklusive ordförande i styrelsen samt om ersättare skall utses
20. Val av styrelsens ordförande
21. Val av styrelseledamöter och ersättare om så beslutas
22. Val av revisionsbyrå
23. Val av valberedning.
24. Övriga frågor
25. Årsstämmans avslutande
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§ 12 Extra årsstämma
Extra årsstämma skall sammankallas efter beslut av styrelsen, Bufff Sveriges revisorer eller
om fler än halva antalet medlemmar (lokalföreningar) så begär. Extra årsstämma skall endast
behandla de frågor som föranlett dess sammankallande. Dagordning och övriga handlingar
utsänds till lokalföreningarna senast 1 vecka före extra årsstämma.

§ 13 Upplösning av Bufff Sverige
För upplösning av Bufff Sverige krävs 2 på varandra följande årsstämmor varav den ena kan
vara en extra årsstämma.
Tiden mellan dessa 2 årsstämmor skall vara minst 1 månad.
För beslutets giltighet krävs att minst 2/3 av de röstberättigade bifaller beslutet.
Vid upplösning av Bufff Sverige skall dess tillgångar överlämnas till organisation vars ändamål
överensstämmer med Bufff Sveriges.

§ 14 Stadgarnas giltighet och stadgeändring
Vid ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid en årsstämma alternativt enkel
majoritet vid 2 på varandra följande årsstämmor varav den ena kan vara en extra
årsstämma.
Tiden mellan dessa 2 årsstämmor skall vara minst 1 månad.

Stadgarna är antagna vid årsstämman 2020-05-29

