STADGAR
§ 1 Föreningens firma:
BARNETS BÄSTA – ideell förening för främjandet av sakliga, opartiska och rättssäkra utredningar av barn och unga
utförda med tillräckligt av barn- och resursperspektiv, av Familjerätt och Socialtjänst, med flera.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja sakliga, opartiska och rättssäkra utredningar av barn och unga, med tillräckligt av
barn- och resursperspektiv, såsom för Vårdnadsutredningar vid vårdnadstvister, för utredningar för omhändertagande
enligt lagen om vård av unga (LVU). Dessa utredningar utförs ofta av Familjerätter och Socialtjänster men även av
Polismyndigheten såväl som av Barn och Ungdomspsykiatri, BUP och ibland sjukhus med mera.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att de mer aktiva medlemmarna själva utgör en liten redaktion, samt att
de mindre aktiva medlemmarna är en redaktions- och referensgrupp till den.
Föreningen skall utifrån detta skapa och underhålla en webbsajt* om detta samt senare en profilsida på Facebook*.
* För många år sedan fanns inte internet, webbsajter och Facebook som ett sätt att enkelt sprida information. Under
föreningens framtid kan nya tekniker möjliggöra andra och bättre sätt att redaktionellt informera om samma saker. I så fall
skall föreningen i mån av resurser och kompetens använda sig av de mediateknikerna, bara föreningen kan säkerställa god
redaktionell kontroll över dessa media.
Webbsajten syftar till
 Att informera om de allvarliga bristerna av kritisk utredningsmetodik - vilket oftast säkerställer sakliga,
opartiska och rättssäkra utredningar. Även om utredare är kunniga inom barnpsykologi, sociologi och så
vidare, så innebär frånvaron av alla de metodiska arbetsgrepp som utgör kritisk utredningsmetodik att
utredningar istället blir osakliga, partiska och rättsosäkra.
 Att informera om att det många gånger gravt felaktiga förtroende som samhället, samhällsmedborgare och
politiker generellt har, samt många gånger gravt felaktiga förtroendet i specifika situationer för utredningar av
barn och unga som inför vårdnadstvister, inför att eliminera föräldrars vårdnadshavande, med mera.
 Att vara en initierad och seriös källa för denna information, exempelvis för:
o Föräldrar, kanske deras vänner, nära anhöriga för att de ska kunna förstå när till exempel
vårdnadsutredningar inte tillämpar kritisk utredningsmetodik samt när utredningar istället blir
osakliga, partiska och rättsosäkra. För att därefter hjälpa dem att seriöst och framgångsrikt bemöta
dessa osakliga, partiska och rättsosäkra utredningar för att de istället ska bli just sakliga, opartiska
och rättssäkra, samt tillräckligt och bra beakta barn- och resursperspektivet.
o Advokater som ofta företräder föräldrar i vårdnadstvister där den ena eller kanske dels framställs
negativt på grund av osaklighet, partiskhet och rättsosäkerhet i dessa utredningar.
o Domare som dömer i mål där utredningar av barn och unga ingår.
o Journalister som ofta uppmärksammat egendomliga ageranden av familjerätter, Socialtjänster och de
politiker som sitter i de nämnder som fattar beslut över dessa utredningar, samt även då dessa blir
ärenden i olika domstolar.
o Politiker som sitter i kommuners Socialnämnder där de fattar beslut om verksamhet och de
utredningar som Familjerätt och Socialtjänsten utfört
o Socionomer, handläggare, utredare och chefer inom Familjerätt och Socialtjänst som intresserar sig
för att genomföra sakliga, partiska och rättssäkra utredningar.
o Alla som intresserar sig för barns rätt!
Föreningen kan även delta i och själv initiera och genomdriva informationsmöten, seminarier, utbildningar utifrån detta
perspektiv, och så vidare.
Föreningen kan även söka och motta bidrag och annat finansiellt stöd för sin verksamhet.
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Järfälla kommun i Stockholms län.
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§ 4 Medlemskap
Medlemmar i föreningen är de som stödjer föreningens ändamål samt har kompetens att vidareutveckla dess
informativa tjänster, samt fungerar väl i det redaktionella och/eller referensgruppsarbetet med befintliga medlemmar.
Medlemskap sker genom rekommendation eftersom föreningen inte avser att växa i antal utan att växa genom att
föreningens budskap sprids via en väl sammanhållen redaktion och kompetens för att vidareutveckla både webbsajten
information och utbredning.
Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.
§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av en person som är ordförande och kassör, samt sekreterare. Avgår ledamot före mandattidens
utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å
föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut,
handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för
det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst 2 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande.
Firmatecknare skall registrera föreningen hos skatteverket för organisationsnummer, skaffa utgivningsbevis, samt får
ingå avtal med banken om företagstjänster, öppna konto, disponera föreningens konto via Internetbanken, utse enskild
företrädare att få bankkort samt använda bankens digitala tjänster (webb och telefoni till exempel) med mera. Därtill
teckna webhotell och webbadress, införskaffa övriga produkter, tjänster och abonnemang, med mera, för föreningens
verksamhet.
§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1 februari.
§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast den 1 april avge sin
revisionsberättelse.
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen under april månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer. Kallelse ska mejlas till alla medlemmar senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 21
dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år.
Val av revisorer samt suppleanter.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte
funnits med i kallelsen till mötet.
§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens
medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som
medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
§ 12 Valberedningen
Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller övrig ledamot så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas
mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 4 veckor före årsmötet skall
valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
§ 13 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).
§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida
dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder,
vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte
heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 15 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av
stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
§ 16 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha
lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Eftersom syftet är att vara en liten förening vars medlemmar verkligen bidrar ur redaktionella aspekter, så är det
viktigt att samarbetet fungerar väl. Om allvarliga schismer uppstår som inte löses över tiden, så har ordförande rätt
att utesluta medlemmen ur föreningen.
Medlemskapet upphör genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
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§ 17 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter,
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, alternativt
inneburit samarbetsproblem vilket äventyrar föreningens publicerande verksamhet.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet
ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas
den berörde inom 5 dagar efter beslutet.
§ 18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen
upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.
- Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för
avregistrering av föreningen.
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