Hörselskadades förening
i Örnsköldsvik

STADGAR
För Hörselskadades Allmänna Hjälpfond i Örnsköldsvik
Bankgiro nr 5050-9751
§ 1.

Initiativ till den Allmänna Hjälpfonden har tagits
av i föreningen aktiva medlemmar år 1985.
Stiftare är Hörselskadades förening i
Örnsköldsvik, här nedan kallad HRF.

§ 2.

HRF Allmänna Hjälpfond skall – med undantag
för fall där testators eller donators intentioner
strider däremot – tillföras medel som genom
testamente, gåvor till minne av avlidna vid
inträffat dödsfall samt även i övrigt från
allmänheten, organisationer, föreningar och
enskilda medlemmar.

§ 3.

Fonden skall främja uppräknade kategorier i
Örnsköldsviks kommun. Fondens ändamål är
att främja hörselhandikappade barns och
ungdomars vård och fostran.
att främja vård av behövande
hörselhandikappade.
att lämna anslag till resor, stipendier etc. samt
att lämna anslag till de som har nära anknytning till hörselhandikappades problem.

§ 4.

Medel ur fonden får ej tagas i anspråk för
föreningens egen verksamhet.

§ 5.

Fondens styrelse är samma som HRF styrelse.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av
ledamöterna är närvarande och ense om
beslutet. Över styrelsens beslut skall upprättas
protokoll.

§ 5.

På föreningens årsmöte skall tagas ställning till
ansvarsfrihet för Allmänna Hjälpfondens
styrelse.

§ 6.

Ansökan om anslag eller bidrag från Allmänna
Hjälpfonden skall tillställas föreningens
ordförande för att behandlas av styrelsen.
I ansökan ska anges bidragets storlek,
användningsområde (ändamål) samt sökandes
namn och adress. Vid större anslag som
styrelsen är tveksam till skall beslut först tas av
styrelsen sen tas upp på ett medlemsmöte för
beslut.

§ 7.

Allmänna Hjälpfondens medel insättes via
ovanstående postgiro till räntebärande i bank.

§ 8.

Över Hjälpfondens förvaltning skall föras
räkenskaper och Hjälpfondens verksamhetsår
är samma som föreningens. Resultat- och
balansräkning skall framläggas samtidigt med
föreningens på dennas årsmöte och revideras
av de av föreningen valda revisorerna.

§ 9.

Om gåva till Hjälpfonden är förenad med villkor
skall gåvan icke mottagas utan att HRF styrelse
godkänt villkoret. Godkännande behöver endast
inskaffas i osäkra fall.

§ 10.

Upplöses Hörselskadades förening i
Örnsköldsvik så tillfaller innestående medel
Hörselskadades Riksförbund för att användas
till hörselhandikappades verksamhet i övrigt i
Örnsköldsviks kommun.

§ 11.

Dessa reviderade stadgar har enhälligt antagits
vid HRF´s årsmöte den 24 februari 2013.

Över en miljon människor i Sverige har problem med
sin hörsel.
Över sexhundratusen hörselskadade är i yrkesverksam
ålder.
Cirka etthundratusen människor har svår Tinnitus.
Cirka femtitusen har diagnosen Menieres sjukdom.
Cirka trettioåttatusen ungdomar är hörselskadade.
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Du kan bidraga till ökad förståelse, forskning och
upplysningsverksamhet genom att skänka en slant
till vår fond.

