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§ 1 - Föreningens syfte 
FOMS är en rikstäckande ideell intresseförening som har till syfte att stödja tjänstepersoner, 
föreningskonsulenter och andra med intresse för fritids-, kultur- och rekreationsfrågor för 
personer i behov av extra stöd. 
FOMS mål är att personer i behov av extra stöd ska delta i samhällets fritid och kultur 
obehindrat. 

Tidigare text: FOMS är en rikstäckande ideell yrkes- och intresseförening som har till syfte 
att stödja tjänstemän och andra med intresse för fritids-, kultur- och rekreationsfrågor för 
personer i behov av extra stöd. 

§ 2 - Organisation  

Varje medlem tillhör ett kretsområde. Kretsområdenas antal och geografiska avgränsning 
beslutas av årsmötet. Krets och länsombud utses vid årsmötet. 
Inom de regionala kretsarna stöder vi arbetet med kretsträffar. 

§ 3 – Medlemskap 
Medlemskap beviljas för personer med intresse för fritids-, kultur och rekreationsfrågor riktat 
mot personer i behov av extra stöd. 
Årsmötet beslutar om föreningens medlemsavgift. 

Tidigare text: Medlemskap kan beviljas fritids- och kulturtjänstemän inom landsting och 
kommun eller inom annan verksamhet riktat mot personer i behov av extra stöd. Medlemskap 
kan också beviljas annan person med intresse (personligen eller genom anställning) för 
fritids-, kultur och rekreationsfrågor. 

§ 4 - Begäran om inträde och utträde 
Begäran om inträde och utträde ska göras skriftligen. Medlem som trots skriftlig påminnelse 
inte betalat medlemsavgift vid årsskiftet ska anses ha utträtt ur föreningen. 

§ 5 – Styrelsen 
Föreningens styrelse utgörs av ordförande, 5 ordinarie ledamöter, samt två kretsombud från 
respektive kretsområde.  
Vid årsmötet väljs en ordförande på ett år.  
Årsmötet väljer även 5 ordinarie ledamöter. 3 ledamöter väljs på 2 år jämna år och 2 
ledamöter väljs på 2 år ojämna år. 
Styrelsen utser en vice ordförande. 
Styrelsen utser en sekreterare.  



Styrelsen utser en kassör. 
Kretsombud väljs eller utses av respektive krets för en ettårsperiod och anmäls vid årsmötet. 
Styrelsen har även rätten att adjungera personer till sina styrelsemöten. 
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Vid lika 
röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. 
Styrelsen har ansvaret för bildandet av arbetsgrupper när frågor uppkommer som behöver en 
fördjupad insats. Styrelsen väljer representant som representerar FOMS i andra föreningar, 
organisationer eller i andra sammanhang.  
Styrelsen bör sammanträda minst två gånger per år. 
 

§ 6 – Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 
Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per år på plats som styrelsen beslutar och innan sista 
maj.  

Tidigare text: Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per år före mars månads utgång på plats 
och vid tidpunkt som beslutas av styrelsen. 

 
Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst en månad i förväg. 
Verksamhetsåret omfattar ett kalenderår.  
Till årsmötet äger varje medlem rätt att inlämna motion, om vilka årsmötet ska besluta. Sådan 
motion ska göras skriftligt och tillställas styrelsen minst två veckor före årsmötet.  
Vid årsmötet väljs en valberedning på ett år med representanter från varje krets. 

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 
1. Justering av röstlängd. 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av presidium för årsmötet. 
   -Ordförande  
   -Sekreterare 
5. Val av justerare tillika rösträknare. 
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. 
7. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Behandling av propositioner och motioner. 
10. Fastställande av medlemsavgift. 
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan. 
12. Val av ordförande. 
13. Val av ledamöter. 
14. Val av kretsombud 



15. Val av revisorer och revisorersättare. 
16. Val av valberedning 

§ 7 - Extra Årsmöte 
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar, eller när minst 1/3 av föreningens 
medlemmar så önskar.  
Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmar tillhanda minst två veckor i förväg. 

§ 8 – Revision 
För att granska föreningens räkenskaper och förvaltning utser föreningen vid varje årsmöte 
två revisorer samt en suppleant för en ettårsperiod. Revisorerna ska lämna revisionsberättelse 
till årsmötet och sammanställa förslag ifråga om styrelsens ansvarsfrihet.  

§ 9 – Stadgeändringar 
För stadgeändring krävs två på varandra efterföljande årsmöten med enkel majoritet. 

§ 10 - Föreningens upplösande 
Beslut om FOMS upplösning ska ske vid två på varandra följande medlemsmöten, varvid det 
ena ska vara föreningens ordinarie årsmöte. Förslag här om ska minst två månader före 
årsmötet skriftligen ha tillställts styrelsen eller kan av styrelsen föreslås i samband med 
kallelse till årsmötet. 

Föreningen ska upplösas om minst 3/4 av föreningens medlemmar så begär. Förslag om 
upplösning ska för kännedom meddelas Visions styrelse före avgörande beslut i frågan. Vid 
upplösning av föreningen ska tillgångar tillfalla ändamål, som bestäms av ovan nämnda 
medlemsmöten. 
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