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1 § Ändamål
Föreningen Autisterna är en ideell förening som styrs av autister och vars syfte är att skapa
bättre liv för autister i Sverige. Verksamheten skall bland annat bestå av att:
- Ordna träffar, sommarläger, konferenser och annat för medlemmar.
- Sprida neurodiversitets-paradigmet och andra nya goda autist-perspektiv.
- Engagera autister från hela Sverige i utvecklande och roligt samarbete.
- Samverka med autister i andra länder.
Föreningen har tydlig nolltolerans mot fientlig eller negativ behandling av personer beroende
på kön, HBT-status, etnisk bakgrund eller annat ovanligt funktionssätt.
2 § Medlemskap
Medlem i Föreningen Autisterna kan bli de som
- är fysiska personer som har fyllt 16 år
- ser sig som autister, vilket här innefattar andra benämningar, som till exempel ”autistisk”,
”person med autism” eller ”person med Aspergers syndrom”
- stödjer föreningens målsättning
- erlägger medlemsavgift
Stödmedlemmar som stödjer föreningen målsättning och erlägger medlemsavgift kan tas in.
De avsäger sig då rätt att delta på årsmöte, ta förtroendeposter, och delta på autist-aktiviteter.
Aktiviteter där även stödmedlemmar är välkomna skall ordnas, då de är viktiga allierade.
3 § Styrelsen
Styrelsen är under mandatperioden föreningens verkställande organ och skall leda arbetet.
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter samt 1–2 suppleanter.
Årsmötet väljer ordförande, ledamöter och suppleanter, vilka är medlemmar av föreningen.
Styrelsen konstituerar sig själv förutom ordförandeposten. Minst 4 möten per år skall hållas.
Styrelsen är beslutsmässig om hela styrelsen har kallats till möte och minst hälften deltager.
Styrelsen kan delegera ansvar och beslutsrätt om avgränsade arbetsområden till medlemmar.
4 § Beslutsformer
För årsmöte och styrelsemöte gäller att endast ledamöter/medlemmar som närvarar fysiskt
eller direkt via video eller ljud har rösträtt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
5 § Verksamhetsår
Föreningen Autisternas verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Firmatecknare
Ordförande tecknar firma liksom max en annan ledamot som styrelsen utser, var för sig.
7 § Årsmöte
Föreningen Autisternas högsta beslutande organ är årsmötet och extra årsmöte. Årsmöte skall
hållas senast i april månad. Kallelse skall utsändas per e-post till föreningens medlemmar
minst två veckor innan mötet. Medlemmarna kan när som helst, dock senast 21 dagar före
årsmötet, ge förslag till ärenden att behandla på årsmötet. Dagordningsförslag med beslutsunderlag skall vara utsänt minst en vecka före mötet. Årsmötet är beslutsmässigt om det är
stadgeenligt utlyst. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas.
Årsmötet skall behandla följande:
1. Fastställande av röstlängd
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av justerare, tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
7. Revisionsberättelsen fastställs
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för kommande år
10. Val av ordförande för en tid av 1–2 år
11a. Val av övriga ledamöter för en tid av 1–2 år
11b. Eventuella fyllnadsval av ledamöter för en tid av 1–2 år
12. Val av 1–2 suppleanter en tid av 1–2 år
13. Val av 1–2 revisorer en tid av 1–2 år
14. Val av valberedning en tid av 1–2 år
15. Ev. inkomna motioner
8 § Extra årsmöte
Extra årsmöte skall sammankallas om revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av
föreningens medlemmar kräver det. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall
det hållas inom två månader. Kallelse till extra årsmöte med dagordning och beslutsunderlag
skall utsändas skriftligen till varje medlem minst två veckor i förväg. Extra årsmöte kan
endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande.
9 § Stadgeändring
Stadgeändring sker efter beslut med minst två tredjedels majoritet, på två på varandra följande
årsmöten, varav ett ordinarie, mellan vilka förflutit minst två (2) månader. Förslag till ändring
av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
10 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar, hänskjuts frågan till
nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast
den 31 december det år avgiften avser får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
12 § Uteslutning
Medlem som motarbetar Föreningen Autisternas målsättning eller bryter mot dess stadgar kan
uteslutas. För uteslutning fordras att två tredjedelar av styrelsen röstar för det.
13 § Upplösning
Föreningens upplösning kräver beslut med minst två tredjedels majoritet, på två på varandra
följande årsmöten, varav ett ordinarie, med minst två månader mellan. Föreningens tillgångar
fördelas till organisationer med liknande målsättning, på sätt som sista årsmötet beslutar.

