
 1 Namn och säte 
1.1 Organisationens namn: European Fetal Alcohol Spectrum Disorders Alliance. eller förkortat till ”European FASD 
Alliance” (benämns här som ”European FASD Alliance” eller ”organisationen”). 

1.2 European FASD Alliance grundades den 17 februari 2011 och har säte i Landskrona, Sverige. 

1.3 Huvudkontor och sekretariatet för European FASD Alliance kommer att lokaliseras med hänsyn till var det är 
lämpligast för ordföranden och i samförstånd med styrelsen. 

1.4 Det officiella språket är engelska. 

§ 2 Mål och syften 
2.1 European FASD Alliance är en ideell, allmännyttig organisation öppen för alla medlemmar oberoende av deras ras, 
kön, hudfärg, politiska eller religiösa åskådning eller annat. Organisationen kommer att stödja medlemsorganisationerna i 
deras ansträngningar för att: 

2.1.1 Förbättra livskvaliteten för alla människor med Fetala alkoholspektrumstörningar, FASD (eng: Fetal Alcohol 
Spectrum Disorders) och deras familjer.

2.1.2 Öka medvetenheten om riskerna med att dricka alkoholhaltiga drycker under graviditeten. 

2.2 European FASD Alliance skall sträva efter att samarbeta, eller ansluta sig till, andra organisationer med liknande mål. 

2.3 European FASD Alliance skall också fungera som centrum för samarbete för att:

2.3.1 Samla och sprida information till sina medlemmar; 

2.3.2 Stimulera internationellt samarbete kring forskningsprojekt om grundorsaker, hantering och förebyggande av 
Fetala alkoholspektrumstörningar; 

2.3.3 Uppmuntra de nationella organisationerna att utbyta och dela sina projekt och erfarenheter, samt;

2.3.4 Främja bildandet och utvecklingen av nya nationella FASD organisationer.

§ 3 Firmatecknare 
3.1 Ordföranden och kassören äger var för sig rätt att teckna organisationens firma, att ingå avtal samt att öppna och 
hantera bankkonton i European FASD Alliance’s namn. 

3.2 Styrelsen kan utse andra tecknare av organisationens firma och bank. 

3.3 Firmatecknarna äger rätt att ingå finansiella avtal eller göra transaktioner endast efter protokollförda beslut av 
styrelsen. 

3.3.1 Undantag: transaktioner som avser summor mindre än 500 euro kan göras av firmatecknarna utan föregående 
beslut av styrelsen. 

§ 4 Räkenskapsperiod, budget och medlemsavgifter 
4.1 Styrelsen skall upprätta en ekonomisk rapport över föregående räkenskapsperiod och budget för den aktuella perioden. 
Båda skall avges av styrelsen vid årsstämman.

4.2 Räkenskapsåret börjar 1 september (ett jämt årtal) och löper över två kalenderår. 

4.3 En årlig medlemsavgift skall betalas av medlemmar i organisationen till ett belopp som beslutas av årsstämman 
alternativt delegeras av årsstämman för beslut i styrelsen. 

European Fetal Alcohol Spectrum Disorders Alliance  

STADGAR
Stadgar godkända vid konstituerande årsstämma den 17 februari 2011 



§ 5 Medlemmar 
5.1 Alla registrerade FASD organisationer i alla europeiska länder kan bli medlemmar i European FASD Alliance. Med 
europeiska länder avses här den europeiska regionen som fastställts av Världshälsoorganisationen, WHO. 

5.2 Alla medlemmar från samma land utgör tillsammans en lokalavdelning. 

§ 6 Antagning till medlemskap 
6.1 Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen för European FASD Alliance. 

§ 7 Utträde och uteslutning 
7.1 Medlemskap kan förloras antingen genom utträde eller uteslutning. 

7.2 En medlemsorganisation kan uteslutas från European FASD Alliance av årsstämman genom omröstning med 
majoritetsbeslut, om medlemsorganisationen medvetet och i viktiga frågor vid upprepade tillfällen handlat i strid med 
European FASD Alliance syfte och mål.

7.2.1 Styrelsen skall lämna in en begäran om uteslutning till årsstämman, tillsammans med erforderliga handlingar 
och faktaunderlag samt en redogörelse för vad medlemmen läggs till last. 

7.3 Medlemmens enskilda finansiella skyldigheter gentemot organisationen kvarstår även efter utträde eller uteslutning. 

7.4 Medlem som utträtt eller uteslutits har ej rätt att göra anspråk på några som helst tillgångar i organisationen. 

§ 8 Organisationens beslutande organ 
8.1 Högsta beslutande organ är årsstämman och styrelsen. 

§ 9 Årsstämma, sammansättning av och röstning 
9.1 Varje lokalavdelning (se § 5.2 ovan) skall välja eller utse två representanter till årsstämman. När så är möjligt bör den 
ena representanten vara förälder, släkting eller intressebevakare för en person med FASD och den andra professionell 
med särskilda kunskaper om, eller intresse av FASD (dvs. med medicinska, sociala, psykologiska, pedagogiska och/eller 
juridiska kvalifikationer). 

9.2 Varje representant har en röst vid årsstämman. 

9.3 Årsstämman är öppet för observatörer från alla medlemsorganisationer. 

9.3.1 Observatörer har inte rösträtt. 

9.4 Årsstämman behandlar alla frågor som inte uttryckligen handhas av styrelsen, i första hand följande: 

9.4.1 Val av ordförande och styrelseledamöter. 

9.4.2 Val av en revisor och en revisorssuppleant för att kontrollera räkenskaperna för organisationen. 

9.4.3 Val av två personer till valberedning. Valberedningen skall utse och föreslå kandidater för val av ny styrelse vid 
nästkommande årsstämma. Sittande styrelseledamöter får inte tjänstgöra i valberedningen. 

9.4.3.1 Förslag på nomineringar till ny styrelsen skall lämnas till valberedningen. Valberedningen noterar 
nomineringarna och skickar dem till styrelsen. Vid årsstämman meddelar valberedningen nomineringarna. Förslag 
kan också ges av de närvarande direkt vid årsstämman. 

9.4.4 Godkännande av budget, ekonomisk redovisning, finansiella beslut. 

9.4.5 Fastställande av medlemsavgifter. 

9.4.6 Ändring av stadgar. 

9.4.7 Uteslutning av en medlem. 

9.4.8 Upplösning av organisationen. 

9.4.9 Övriga frågor som föreläggs av styrelsen eller lämnats in av en medlem. 

9.5 Ordinarie årsstämma skall hållas vartannat år i samband med den internationella konferensen. 

9.6 Extra årsstämma kan sammankallas av styrelsen när som helst. Extra årsstämma måste sammankallas efter skriftlig 
begäran från tre eller flera medlemmar i organisationen eller från revisorn. På grund av den geografiska spridningen av 
medlemmar kan dessa möten hållas genom telefonkonferens eller någon annan lämplig elektronisk metod. 

9.7 Varje medlem skall informeras om datum och plats för den ordinarie årsstämman eller extra årsstämman minst 
30 dagar innan den skall hållas. Alla förslag som medlemmarna önskar ha med på dagordningen skall lämnas till 
ordföranden minst 15 dagar före mötesdagen. 



9.8 Dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport ska skickas ut minst 7 dagar före mötet. 

9.9 Bestämmelserna om beslutsmässighet och majoritetsbeslut är följande: 

9.9.1 Årsstämman är beslutsmässigt med det antal personer som är närvarande. 

9.9.2 Om inte annat anges i stadgarna eller i lag, kommer alla beslut att tas med enkel majoritet av dem som är 
närvarande eller representerade vid årsstämman. Styrelsens ordförande har utslagsröst. 

9.10 Alla årsstämmor skall protokollföras. 

§ 10 Styrelsen 
10.1 Styrelsen väljs av årsstämman. 

10.1.1 Styrelsen består av ordföranden samt minst sex ledamöter. Det är önskvärt att både föräldrar och professionella 
är representerade i styrelsen. 

10.2 Styrelsen konstituerar sig genom att utse en kassör och en sekreterare bland styrelsens ledamöter. 

10.3 Ordföranden skall säkerställa genomförandet av styrelsens beslut och företräda European FASD Alliance gentemot 
tredje part i alla sammanhang som är bindande för organisationen. 

10.4 Styrelsen bör sammanträda minst en gång om året. Möten kan hållas genom telefonkonferens eller på elektronisk väg 
efter beslut av ordföranden. 

10.5 Styrelsens mandat skall gälla för en period av två år. 

10.6 Uppdraget som ledamot i styrelsen berättigar inte till någon ersättning. 

10.7 Styrelsen skall förbereda årsmötets arbete och upprätta verksamhetsberättelse och bokslut inkl. budget, samt en 
strategisk plan för European FASD Alliance, samt välja plats för nästkommande europeiska FASD-konferens och utnämna 
en ordförande för konferensen 

10.7.1 Bokslut och andra handlingar som begärts av revisorerna skall sändas till revisorerna minst en månad före 
årsmötet. 

10.8 Styrelsen är beslutsmässig endast om minst tre ledamöter är närvarande. 

10.9 Styrelsen är ansvarig för bokföring och har skyldighet att ta emot betalningar till organisationen och förvalta 
organisationens medel i enlighet med beslut av årsstämman. 

10.10 Alla styrelsemöten skall protokollföras. 

§ 11 Vetenskapliga rådet. 
11.1 Styrelsen skall inbjuda framstående forskare att tjänstgöra i ett vetenskapligt råd. Detta råd skall bestå av minst tre 
medlemmar, men antalet medlemmar kan ändras enligt styrelsens gottfinnande. 

11.2 Medlemmar i det vetenskapliga rådet kommer att stå till organisationens förfogande under en tid av två år eller till 
nästa ordinarie årsstämma vid EUFASD konferensen. 

11.3 Ledamöter i det vetenskapliga rådet ställer sig till förfogande på frivillig basis utan någon ersättning. 

§ 12 Rådet av Livslångt experter 
12.1 Styrelsen får bjuda in vuxna med FASD till ett råd av Livslångt experter. Antalet experter kan variera enligt styrelsens 
gottfinnande. 

12.2 Medlemmarna av rådet för Livslångt experter kommer att stå till organisationens förfogande under en period av två 
år eller fram till nästa ordinarie årsstämma vid EUFASD konferensen. 

12.3 Medlemmarna av rådet för Livslångt experter ställer sig till förfogande på frivillig basis utan någon ersättning. 

§ 13 Ändring av stadgarna och organisationens upplösning 
13.1 Beslut om ändringar av dessa stadgar och upplösning av organisationen är tas vid en ordinarie eller extra årsstämma 
som sammankallats i enlighet med paragraf 9. 

13.2 Ändringar av stadgarna eller upplösning av organisationen kräver godkännande av en majoritet av de röstberättigade 
vid ordinarie eller extra årsstämma.


