Stadgar
Antagna vid årsmöte den 19 mars 1998, med ändringar den 16 mars
2000, den 14 mars år 2002 samt den 17 mars 2022.
§ 1 Föreningsform
Kommundirektörsföreningen i Sverige, som är politiskt och fackligt
oberoende, är en ideell sammanslutning för verksamma inom offentlig
sektor och ledande tjänstemän i svenska kommuner.
§ 2 Syfte
Kommundirektörsföreningen i Sverige skall verka för att medlemmarnas
kompetens ökar genom föredrag, diskussioner, kurser och studiebesök,
såväl nationellt som internationellt, samt tillvarata och sprida
erfarenheter för gemensam professionell utveckling inom den offentliga
sektorn.
Föreningen har dessutom som syfte att verka för att medlemmarnas
yrkesroll tydliggörs och stärks, samt främja medlemmarnas kollegiala
sammanhållning genom tillskapande av nätverk mellan medlemmarna
och andra kollegor, såväl inom andra samhällssektorer som
internationellt.
§ 3 Medlem
Till medlem kan styrelsen invälja person som ansöker om medlemskap
och helt eller delvis arbetar som kommundirektör eller motsvarande
befattning på kommunledningsnivå.
§ 4 Avgift
Medlem erlägger årsavgift med belopp som fastställs på ordinarie
årsmöte. Medlem som underlåtit att före kalenderårets utgång erlägga
fastställd årsavgift anses inte längre tillhöra föreningen.
§ 5 Styrelse
Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter inklusive ordförande och
utser bland de ordinarie ledamöterna övriga funktionärer. Årsmötet
väljer ledamöter på så vis att halva antalet, utom ordförande, väljs varje
år. Ordförande väljs för en tid av två år.
§ 6 Förvaltning
Föreningens förvaltning under kalenderår, som tillika är räkenskapsår,
handläggs av dess styrelse. Styrelsen är beslutsför om ordförande eller
vice ordförande samt tre ledamöter eller ersättare är närvarande. Vid
lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när så erfordras,
dock minst fyra gånger per år.
Budget och verksamhetsplan skall upprättas för kommande
verksamhetsår. Till varje årsmöte skall styrelsen lämna en
verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning för föregående år.

Styrelsen äger rätt att i samarbete med andra föreningar och
organisationer anordna möten, kurser, utbildningar, besluta om
stipendier eller annan sådan verksamhet som bedöms gagna föreningen.
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av den eller de som
styrelsen bestämmer.
§ 7 Revision
För granskning av styrelsens verksamhet utser årsmötet två revisorer
för en tid av ett år, varav en utses som sammankallande.
§ 8 Årsmötet
Ordinarie årsmöte skall hållas inom tre månader efter utgången av varje
räkenskapsår. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet.
Vid mötet skall följande ärenden förekomma:

•

Fastställande av dagordning

•

Val av ordförande och sekreterare för mötet

•

Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera
mötets protokoll

•

Val av valberedning

•

Verksamhetsberättelse jämte räkenskaper

•

Revisionsberättelse

•

Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

•

Fastställande av årsavgift

•

Val av föreningens, tillika styrelsens, ordförande

•

Val av ledamöter i styrelsen

•

Val av revisorer för en tid av ett år

•

Övriga ärenden

Medlem som deltar i föreningsmöte äger en röst. Val och omröstningar
sker öppet om inte röstberättigad medlem begär sluten omröstning. Vid
omröstning gäller enkel majoritet. Vid omröstning som inte avser val
gäller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträtt. Vid alla val
avgör dock lotten vid lika röstetal.
Endast på årsmötet kan föreningens stadgar ändras.
Förslag till ändring samt motioner skall vara styrelsen tillhanda senast i
november månad året före årsmötet och bifogas, tillsammans med
styrelsens yttrande, kallelsen till årsmötet.
§ 9 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning bestående av tre personer för en tid av
ett år.
§ 10 Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan årsmötet välja en sådan person som synnerligen
gagnat föreningen och dess ändamål. Hedersmedlem är befriad från
medlemsavgift, och äger rätt att kostnadsfritt delta på föreningens
årsmöten och aktiviteter i anslutning till årsmötet.
§ 11 Föreningens upplösning
Förslag till föreningen upplösning skall skriftligen tillställas styrelsen före
november månads utgång före kommande årsmöte.
Förslaget jämte styrelsens yttrande skall bifogas kallelsen till årsmötet.
För beslut om upplösning fodras kvalificerad majoritet, 2/3 majoritet, på
två på varandra följande årsmöten. På det första årsmötet beslutas hur
föreningens behållning skall disponeras vid en eventuell upplösning, om
det andra mötet så beslutar.

