Stadgar
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är INIS.
§ 2 Ändamål
INIS är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
INIS vill verka för att sprida en fördomsfri och medicinskt korrekt kunskap samt livserfarenhet
om DSD för att öka medvetenheten och förståelsen kring vad det innebär att växa upp med
DSD.
INIS vill verka som en stödförening för att därigenom motarbeta skam- och skuldkänslor för
alla med DSD.
INIS vill verka för att svensk lagstiftning samt medicinsk praxis rörande personer som föds
med DSD är i överensstämmelse med DSD-personens egna intresse och vad som kan antas
vara i enlighet med dennes egna vilja, och att sjukvården också ger psykologiskt stöd till
personer med DSD.
INIS vill verka för att föräldrar till barn med DSD får det stöd som de behöver för att fatta rätt
beslut för sitt barn tillsammans med sjukvården, samt att i sin tur ge barnet det stöd det behöver
under sin uppväxt.
§ 3 Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är föreningens årsmöte.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Föreningens verksamhet bedrivs i hela landet.
Föreningens firma tecknas av föreningens styrelse, eller av dem som styrelsen utser.
§ 4 Medlemsskap
Medlemsskap beviljas för personer med DSD, deras syskon och föräldrar, som delar
föreningens ändamål enligt § 2 och följer dess stadgar. Styrelsen kan också bevilja
medlemsskap till enskild person som bedrivit värdefullt arbete i enlighet med föreningens
ändamål. Medlemsskap beviljas efter betald medlemsavgift.
Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och är ej heller ansvarig för föreningens skulder.
Medlemsregistret ska förvaras oåtkomligt för utomstående och hanteras med sekretess.
Endast styrelsen har tillgång till medlemsregistret.
§ 5 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat
att betala den av årsmötet beslutade medlemsavgiften; ej uppfyller kravet på medlemsskap
enligt § 4; motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål; eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen. Uteslutningen kan ske med omedelbar verkan, och medlemsavgiften ska
i sådant fall anses förverkad och ej betalas tillbaka. Beslut om uteslutning samt skälen därtill
fattas av styrelsen och ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

§ 6 Årsmöte
Årsmöte hålls en gång om året, senast den 31 mars. Kallelse till årsmöte ska ske minst 30
dagar i förväg. Kallelse sker normalt via epost, om inte enskild medlem har begärt att få skriftlig
kallelse.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. Handlingar
till årsmötet, såsom propositioner, motioner med styrelsens yttranden, verksamhetsberättelse,
revisorns/revisorernas berättelse och förslag från valberedningen, ska skickas ut senast 14
dagar innan årsmötet. Handlingar skickas normalt via epost, om inte enskild medlem har begärt
att få skriftliga handlingar skickade.
Samtliga medlemmar som har betalat medlemsavgiften senast 40 dagar innan årsmötet har
närvarorätt, rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt vid årsmötet. Rösträtten är personlig och kan ej
utövas genom fullmakt eller via ombud. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller efter
öppen eller sluten omröstning (votering) om sådan begärs. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Beslut fattas med enkel
majoritet utom i frågor som regleras i §§ 11 och 12.
Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:
• Mötets öppnande
• Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt (mötets giltighet)
• Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare samt rösträknare för årsmötet
• Fastställande av dagordning
• Upprop och fastställande av röstlängd
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Revisorns/revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av medlemsavgift
• Propositioner från styrelsen
• Motioner från medlemmar
• Val av föreningens ordförande
• Val av övriga styrelsemedlemmar (minst 2 ledamöter förutom ordföranden, samt minst 1
suppleant)
• Val av revisor/revisorer (minst 1 revisor och eventuell suppleant)
• Val av valberedning (minst 1 ledamot och eventuell suppleant)
• Eventuella informationspunkter (t.ex. kommande verksamhet under året)
• Övriga frågor
• Mötet avslutas

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas om styrelsen beslutar om det, eller om minst 1/10 av föreningens
medlemmar begär det, dock minst 10 medlemmar.
Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar i förväg.
Handlingar till extra årsmöte ska skickas ut senast 14 dagar i förväg.
Endast de frågor som angetts i kallelsen får behandlas vid extra årsmöte.
§ 8 Föreningens styrelse
Årsmötet väljer styrelse bestående av ordförande och minst 2 övriga styrelseledamöter, samt
minst 1 suppleant.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Firmatecknare utses av styrelsen.
Styrelsen sammanträder när antingen ordföranden eller minst en av de ordinarie
styrelsemedlemmarna begär det. Minst ett ordinarie styrelsemöte ska hållas varje
verksamhetsår.
Styrelsen kan fatta beslut efter omröstning (votering) där så begärs av styrelsemedlem. Vid
omröstning krävs minst 2/3 majoritet (kvalificerad majoritet) för beslut.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokollen ska göras tillgängliga i elektronisk form till
föreningens medlemmar.
§ 9 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning bestående av minst 1 ledamot och eventuell suppleant.
Valberedningen ska bereda val av föreningens ordförande; minst 2 övriga styrelseledamöter;
valberedning bestående av minst 1 ledamot och eventuell suppleant; samt minst 1 revisor och
eventuell suppleant.
§ 10 Räkenskaps- och verksamhetsår
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning
ska överlämnas till föreningens revisor/revisorer senast den 31 januari.
§ 11 Ändring av stadgarna
För ändring eller borttagande av stadgarna §§ 1 - 5 krävs samstämmiga beslut med 2/3
majoritet (kvalificerad majoritet) vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst 11
månaders mellanrum. För ändring eller borttagande av stadgarna §§ 6 - 12 krävs beslut med 2/3
majoritet (kvalificerad majoritet) vid årsmöte.
§ 12 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut med 2/3 majoritet (kvalificerad
majoritet) vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst 11 månaders mellanrum.
Vid upplösning ska föreningens sista årsmöte besluta om hur föreningens handlingar och
tillgångar ska disponeras. Beslutet måste vara i enlighet med föreningens ändamål enligt § 2.
Enskilda medlemmar har inte rätt att ta del av föreningens tillgångar vid upplösning av
föreningen.

