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§ l 

HÄSO KOMMUN 
SOCIP,LFCiIWALTNINGEN 

Anl, 2011 -03- 1 O 

Dn, 

Förbundet har till uppgift att inom Uppsala län stödja det arbete som enligt lag om samhällets 
barn- och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt att i övrigt främja barn- och 
ungdomsvården inom länet. 

§2 
Medlemmar av förbundet är till förbundet anslutna socialnänmder samt även enskilda 
intresserade personer inom länet. Socialnänmd och enskild betalar en av stänunan fastställd 
årsavgift. 

§ 3 
Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Uppsala, bestående av en på 
Länsstyrelsen i Uppsala län utsedd tjänsteman som självskriven ordförande, samt fyra (4) 
ledamöter, varav minst tre (3) ska vara ledamöter i kommunernas socialnämnder, samt fyra 
(4) ersättare. Ledamot och suppleant väljs för fyra (4) år i taget vid Förbundets årsstänuna. 
Styrelsen väljer vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen är beslutsmässig 
då minst tre (3) ledamöter är närvarande och är överens om beslutet. 
I styrelsens förhandlingar äger en av landstinget utsedd representant, länets barna
vårdsöverläkare samt länets barnombudsman rätt att delta. 

§4 

Förbundet sammanträder till årsstänuna en gång om året före april månads utgång på tid som 
styrelsen bestämmer. Då förrättas styrelseval, föredragning av styrelsens berättelse över det 
gångna årets verksamhet och förvaltning samt revisorernas berättelse, val av revisorer. 
Revisorerna ska vara två (2) till antalet med en (1) ersättare. 

§ 5 

Alla val inom Barnavårdsförbundet sker genom omröstning. Övriga frågor avgörs genom 
öppen omröstning. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning och övriga frågor genom 
ordförandens utslagsröst. 

§6 

Förbundets styrelse fastställer de riktlinjer och instruktioner samt utser ombud eller 
arbetsgrupper som behövs för Förbundets verksamhet. 

§7 

Förslag till ändring av stadgar ska vara skriftliga och inlämnade till styrelsen minst en (l) 
månad före årsstänunan. Till förslaget ska bifogas styrelsens utlåtande. Förslaget åtföljt av 
styrelsens utlåtande ska antas vid årsstämman. För att förslaget ska antas fordras minst två 



tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna. Fråga om Förbundets upplösning behandlas i 
samma ordning. 

§8 

Har beslut fattats om Förbundets upplösning ska sedan Förbundets skulder reglerats, eventuell 
behållning användas enlig § l. 
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