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Förbundsstadgar
1 § Syften och mål
Förbundet Adoptionscentrum är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
organisation vars syften och mål är
•

att förmedla internationella adoptioner,

•

att tillvarata medlemmars intressen,

•

att genom internationellt utvecklingssamarbete arbeta för att förhindra att barn
överges, ge barn möjlighet att växa upp i en familj samt förbättra förhållanden
för barn som inte kan växa upp i en familj.

FN:s konvention om barnets rättigheter och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn
och samarbete vid internationella adoptioner är grundläggande för Adoptionscentrums
arbete.
Adoptionscentrum verkar för ett samhälle där alla har lika värde oavsett ursprung.
2 § Verksamhet
Förbundet Adoptionscentrum har följande verksamhet – som drivs via avdelningar,
förbundsstyrelse och förbundskansli.
Adoptionscentrum
•

verkar för att barn som behöver en ny familj skall adopteras inom eller utom sitt
födelseland och förmedlar internationella adoptioner,

•

företräder medlemmars intressen och behov i det svenska samhället samt verkar
för att samhällets stöd till dessa är adekvat,

•

verkar genom internationellt utvecklingsarbete för barn och ungas rätt till en trygg
barndom, alla barns rätt till en familj, utbildning, skydd mot övergrepp och rätt
till hälsa.

3 § Förmedling av internationella adoptioner
Adoptionscentrum tar emot ansökningar om adoption av barn och förmedlar
ansökningarna till myndighet eller till organisation som bedriver adoptionsverksamhet i
enlighet med sitt lands lagstiftning.
För förmedlingsverksamheten gäller svensk lag, myndighets riktlinjer och beslut samt vad
som gäller för internationella adoptioner enligt 1993 års Haagkonvention.
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För att kunna ha en ansökan om förmedling av en adoption genom Adoptionscentrum
•

ska den sökande vara medlem i förbundet,

•

ska ansökan avse barn från annat land,

•

ska den sökande förbinda sig dels att genomföra sina förpliktelser mot såväl
barnet, som förbundet som barnets företrädare i utlandet dels att genomföra
adoptionen i Sverige.

4 § Organisation och ansvarsfördelning
Förbundsmöte
Förbundsmötet är Adoptionscentrums högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen är Adoptionscentrums högsta beslutande organ mellan
förbundsmötena.
Förbundsstyrelsen ansvarar för uppföljning av verksamheten, av fattade beslut och av
genomförda förändringar enligt beslut av förbundsmötet.
Avdelningar
Adoptionscentrums verksamhet är indelad i avdelningar. Geografiskt eller motsvarande
verksamhetsområde för avdelning beslutas av förbundsstyrelsen efter samråd med
berörda avdelningar.
I de områden där lokal verksamhet inte kan bedrivas ansvarar förbundet för
verksamheten. Hur denna ska bedrivas fastställs av förbundsstyrelsen.
Verksamheten benämns i dessa stadgar med namnet AC Medlem.
Förbundsmötet fastställer normalstadgar för avdelning. För avdelning ska det finnas stadgar
som antagits av avdelningens årsmöte och är fastställda av förbundsstyrelsen.
Avdelningarnas uppgifter
Avdelningarnas uppgifter är att – inom ramen för avdelningens stadgar och resurser
•

erbjuda verksamhet för medlemmar samt att i övrigt ge blivande adoptivföräldrar
och adoptivfamiljer inom avdelnings verksamhetsområde stöd inför, under och efter
en adoption,

•

ha möjlighet att, i samråd med förbundskansliet, bedriva arbete som bidrar till
Adoptionscentrums internationella utvecklingsverksamhet,

•

verka för att adoptivfamiljernas intressen och behov inom avdelningens
verksamhetsområde blir tillgodosedda,

•

att besluta om stadgar enligt Adoptionscentrums normalstadgar för avdelning,

•

i övrigt genomföra den verksamhet som gagnar Adoptionscentrums syften och
mål.
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Förbundskansli
Chefen för förbundskansliet ansvarar under förbundsstyrelsen för att verkställa
förbundsstyrelsens beslut bl. a. vad gäller
•

att förmedla adoptioner från utlandet,

•

att verka för och medverka till att adopterade får kunskap om sin egen bakgrund,
information om sitt ursprungsland och stöd att finna sin identitet som adopterad,

•

att planera och handlägga förbundets insatser avseende internationellt
utvecklingssamarbete,

•

att ge stöd och service till avdelningar och deras medlemmar,

•

att öka kunskapen om och förståelsen för internationella adoptioner till Sverige
samt att i övrigt genomföra den verksamhet som gagnar Adoptionscentrums
syften och mål.

5 § Medlemskap
Medlemskap
Var och en som vill stödja Adoptionscentrums syften och mål kan vara medlem i
förbundet. Annan organisation kan antas som medlem (medlemsorganisation) i
Adoptionscentrum. Förbundsstyrelsen beslutar om sådant medlemskap.
Den som är medlem i Adoptionscentrum är också medlem i den avdelning inom det
verksamhetsområde som är lämpligt för medlemmen.
Medlemsorganisation är inte medlem i avdelning.
Uteslutning av medlem
Förbundsstyrelsen kan med minst två tredjedels majoritet av det antal ledamöter
som behövs för beslutsmässighet besluta om att utesluta
•

medlem som i väsentlig omfattning skadat Adoptionscentrum eller
Adoptionscentrums verksamhet.

Medlem, som av förbundsstyrelsen uteslutits ur Adoptionscentrum kan begära att
förbundsmöte prövar förbundsstyrelsens beslut. Om prövning begärs står
förbundsstyrelsens beslut fast om det biträds av förbundsmötet med minst två tredjedels
majoritet.
Medlemskapets upphörande
Medlemskapet upphör om medlem inte betalat medlemsavgift eller avgift för
medlemsorganisation senast på förfallodagen för avgiften. Sedan medlemskap upphört kan
medlemskap erhållas på nytt mot betalning av gällande medlemsavgift.
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6 § Medlemsavgift och övriga avgifter
Medlemsavgift
Förbundsmöte beslutar om medlemsavgift för olika medlemsgrupper och belopp.
Förbundsstyrelsen beslutar om sista datum för avgiftens betalning för att medlem skall
bibehålla sitt medlemskap från närmast föregående kalenderår eller tolv månaders period.
Medlemsavgift omfattar alla som är folkbokförda på samma adress och som anmält sig
som medlemmar i Adoptionscentrum.
Del av Adoptionscentrums medlemsavgift tillfaller avdelningarna och fördelas till dessa
enligt beslut av förbundsmötet.
Övriga avgifter
För den som ansöker om att adoptera genom Adoptionscentrum kan förbundsstyrelsen
besluta om avgifter av olika slag. För sådana avgifters belopp och när de ska betalas
beslutar förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen kan även besluta om andra avgifter, sådana avgifters belopp och när
de ska betalas.
7 § Ordinarie förbundsmöte
Det ordinarie förbundsmötet utgörs av ombud för samtliga avdelningar och AC Medlem.
Ordinarie förbundsmöte ska hållas senast den 15 juni udda år. Kallelse, genom chefen för
kansliet, till ordinarie förbundsmöte skall ske senast sex veckor före mötet via avdelning
och medlemsorganisation samt till förbundsstyrelsen.
Tid och plats för det ordinarie förbundsmötet fastställs av förbundsstyrelsen.
Föredragningslista jämte handlingar skall genom kansliets försorg vara ombuden och
förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.
8§
Till ordinarie förbundsmöte utser varje avdelning samt AC Medlem två ombud.
Därutöver tillkommer ett ombud för varje uppnått tvåhundratal medlemmar enligt
antal medlemmar vid utgången av kalenderåret närmast före förbundsmöte.
Förbundets ordförande, ledamöter i förbundsstyrelsen, revisorer och den som är
anställd på kansliet kan inte väljas som ombud.
9§
Ombud och suppleanter för avdelningarna utses av avdelningens årsmöte. Ombud och
suppleanter för medlemmar som ingår i AC Medlem utses av medlemmarna i ett val genom
förbundsstyrelsens försorg. Uppgift om ombud och suppleanter skall vara kansliet tillhanda
senast den 10 mars det år mötet äger rum.
Vid ordinarie förbundsmöte förfogar varje närvarande ombud över endast en röst.
Omröstning sker öppet utom vid val. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat
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anges. Vid lika röstetal avgörs genom lottning. Vid personval genomförs en ny
omröstning mellan de som fått lika röstetal. Vid lika röstetal efter ny omröstning
gäller lotten.
10 §
Medlem som inte är ombud får närvara och delta i mötet men inte i beslut.
11 §
Vid ordinarie förbundsmötet ska följande beslutas:
1. upprop och fastställande av röstlängd,
2. val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och två justeringspersoner),
3. fråga om förbundsmötets stadgeenliga utlysande,
4. fastställande av arbetsordning,
5. fastställande av föredragningslista,
6. beslut om revisorernas berättelse,
7. beslut om förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning,
8. beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för mandatperioden,
9. fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen,
10. val av förbundsordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen,
11. val av två revisorer samt två revisorssuppleanter,
12. val av högst fem ledamöter i valberedningen varav en sammankallande samt
riktlinjer för valberedningens arbete,
13. förbundsstyrelsens redovisning av verksamhetsplan och budget, samt beslut om
arvoden,
14. behandling av motioner jämte eventuella förslag från förbundsstyrelsen samt
15. fastställande av medlemsavgifter och avdelningarnas del av dessa.
Förbundsmötet kan endast besluta i ärende enligt föredragningslista i §7.
12 §
Motion till förbundsmöte kan lämnas av enskild medlem, avdelning eller
medlemsorganisation. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 mars.
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Förbundsstyrelsen ska lämna yttrande om motion. Motioner och yttranden ska bifogas
föredragningslistan.
13 § Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen kallar till extra förbundsmöte.
Extra förbundsmöte skall dessutom hållas inom 60 dagar efter det att revisorerna eller
minst en tredjedel av avdelningarna skriftligen krävt det.
Extra förbundsmöte kan hållas fysiskt eller digitalt.
14 §
Kallelse till extra förbundsmöte skall innehålla uppgift om de ärenden som ska beslutas
av mötet. Ärenden som inte angetts i kallelsen får inte behandlas av extra förbundsmöte.
Kallelse till extra förbundsmöte skall genom chefen för förbundskansliet ske senast fyra
veckor före mötet till avdelning, medlemsorganisation, samt förbundsstyrelsen.
Motion gällande ärende som ska beslutas av mötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda en
vecka efter kallelse. Motion kan inlämnas av enskild medlem, avdelning eller
medlemsorganisation. Förbundsstyrelsen ska lämna yttrande om motion.
Föredragningslista jämte handlingar ska genom kansliets försorg vara avdelning,
medlemsorganisation samt förbundsstyrelsen tillhanda två veckor föremötet.
Vid extra förbundsmöte ska följandebeslutas:
1. upprop och fastställande av röstlängd,
2. val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och två justeringspersoner),
3. fråga om det extra förbundsmötets stadgeenliga utlysande,
4. fastställande av arbetsordning,
5. fastställande av föredragningslista samt
6. behandling av ärenden enligt kallelsen till det extra förbundsmötet.
15 §
Ombud och suppleanter utses av avdelningens medlemsmöte. Ombud och suppleanter för
medlemmar som ingår i AC Medlem utses av medlemmarna i ett val genom
förbundsstyrelsens försorg. Ombud och suppleanter ska anmälas till kansliet senast två
arbetsdagar före mötet.
Antal ombud vid extra förbundsmöte framgår av § 8.
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Förbundets ordförande, ledamöter i förbundsstyrelsen, revisorer och den som är anställd
på kansliet kan inte väljas som ombud. Vid extra förbundsmöte förfogar varje närvarande
ombud över endast en röst.
Omröstning sker öppet utom vid val. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat
anges. Vid lika röstetal avgörs genom lottning. Vid personval genomförs ny omröstning
mellan de som fått lika röstetal.Vid lika röstetal efter ny omröstning gäller lotten.
16 §
Medlem som inte är ombud får närvara och delta i mötet men inte i beslut.
17 § Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen skall förutom förbundsordförande bestå av högst tio ledamöter.
Antalet ledamöter inklusive ordförande skall vara ett ojämnt antal. Dessa skall vara
medlemmar i Adoptionscentrum.
Förbundsordförande och ledamöter utses för en mandattid till nästa förbundsmöte där val av
förbundsstyrelse sker.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Om styrelsens beslut i övrigt gäller vad som
anges i § 9 andra stycket.
Chefen för kansliet utser protokollförare.
De fackliga organisationerna vid Adoptionscentrums kansli har rätt att utse två
representanter med rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med
förbundsstyrelsen.
18 §
Förbundsstyrelsen
a. ska bereda ärenden som skall behandlas av förbundsmöte,
b. ska verkställa förbundsmötets beslut,
c. ska utse utskott, arbetsgrupper och chef för kansliet,
d. får uppdra åt ordföranden, ledamot, utskott eller chef för kansliet att fatta beslut i
ärenden som skall avgöras av förbundsstyrelsen,
e. ska besluta om rätt att teckna Adoptionscentrums firma,
f. ska fastställa attestordning för Adoptionscentrum och
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g.

ska besluta om policys för Adoptionscentrum.

Beslut enligt d. ska redovisas vid nästa sammanträde med förbundsstyrelsen.
19 §
Förbundsstyrelsen skall i viktigare frågor samråda med avdelningarna, AC Medlem
och medlemsorganisationer samt i övrigt med avdelning vars intresse särskilt berörs i
visst ärende.
20 § Valberedning
Förbundets valberedning ska förbereda de val som ska ske på förbundsmöte.
Avdelningarna, medlemsorganisationer och enskilda medlemmar får lämna namnförslag till
valberedningen till de val som skall ske på förbundsmöte.
Beredningens förslag jämte uppgift på samtliga nominerade skall bifogas
föredragningslistan till förbundsmötet. Valberedningen kan även lämna förslag under
förbundsmöte.
Valberedningen ska lämna förslag till riktlinjer enligt § 11 punkt 12.
21 § Revision
Styrelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av två revisorer, en auktoriserad och
en förtroendevald. Revisionen ska avse det föregående räkenskapsåret.
Revisionsberättelse ska lämnas senast den 1 april det år revisionen genomförs.
Den förtroendevalde revisorn ska vara väl förtrogen med Adoptionscentrums
verksamhet och ha erfarenhet av ideell förening.
Under år då ordinarie förbundsmöte inte äger rum skall revisionsberättelsen lämnas till
avdelningarna och medlemsorganisationerna senast den 15 april.
22 § Protokoll
Vid sammanträde med förbundsmöte och förbundsstyrelse skall protokoll föras.
Protokoll skall sändas till avdelning och medlemsorganisation.
23 § Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av förbundsmöte. Fråga om
stadgeändring och förslag till beslut skall framgå av kallelse till förbundsmöte.
24 § Adoptionscentrums upplösning
Förbundsmöte beslutar om upplösning av förbundet med två tredjedels majoritet av de
röstande.
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Av förslag till upplösning ska det framgå hur Adoptionscentrums ekonomiska
tillgodohavanden ska avyttras.
Förslaget ska främja sådana ändamål som framgår av § 2 idessa stadgar.
Förbundsmötet utser tre medlemmar i Adoptionscentrum som likvidatorer som har
uppdraget att avveckla Adoptionscentrums verksamhet.
Normalstadgar för avdelning inom förbundet Adoptionscentrum
1§ Syfte
Avdelningen är en självständig enhet inom förbundet Adoptionscentrum. Avdelningen har
till syfte att genom verksamhet inom sitt område verka för Adoptionscentrums syften och
mål enligt förbundets stadgar.
2 § Medlemskap
Medlem i en avdelning är enskild person eller familj som är medlem i
Adoptionscentrum och som är bosatt inom avdelningens geografiska
verksamhetsområde.
Undantag från regeln om bosättning kan medges om berörda avdelningsstyrelser är
överens om detta.
I de områden där lokal verksamhet inte kan bedrivas i ett geografiskt
verksamhetsområde ansvarar förbundet för verksamheten.
Hur denna ska bedrivas fastställs av förbundsstyrelsen.
Verksamheten benämns i dessa stadgar med namnet AC Medlem.
3 § Namn och geografiskt verksamhetsområde
Förbundsstyrelsen beslutar om avdelningens namn och geografiskt
verksamhetsområde efter samråd med avdelningen.
4 § Årsmöte
Årsmöte ska äga rum före den 1 mars. Tid och plats fastställs av styrelsen.
Vid årsmötet ska följande beslutas:
1. Godkännande av dagordning
2. Val av mötesfunktionärer (ordförande,sekreterare och två justeringspersoner)
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Beslut om revisorernas berättelse
5. Beslut om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
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7. Beslut om mandatperiod för ordförande
8. Beslut om antal ledamöter och suppleanter (om årsmötet beslutar att
suppleanter ska väljas) i styrelsen
9. Val av ordförande jämte styrelse och suppleanter
10. Val av revisor jämte revisorssuppleant
11. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
12. Behandling av motioner
13. Motioner till förbundsmöte det år för förbundsmöte hålls
14. Val av ombud till förbundsmöte jämte suppleanter det år förbundsmöte hålls
5§
Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning ska ske minst en månad före mötet.
Vid mötet har varje personligen närvarande medlem eller medlemsfamilj en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör rösten.
Representant för förbundsstyrelsen har rätt att närvara vid årsmötet.
6§
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Styrelsen ska lämna yttrande om motionen.
§7 Medlemsmöte
Ombud till extra förbundsmöte väljs av medlemsmöte senast en vecka före det extra
förbundsmötet.
Kallelse till medlemsmötet ska ske minst en vecka före mötet.
§8 Avdelningsstyrelse
Avdelningens styrelse ska bestå av ordförande och minst två ledamöter samt
erforderligt antal suppleanter (om årsmötet beslutar att suppleanter ska väljas). Dessa
skall vara medlemmar i avdelningen.
Ordförande utses för en tid av längst två år, ordinarie ledamot för två år och suppleant för
ett år. Val sker av halva antalet ledamöter vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande och kassör.
Suppleant träder in i turordning enligt valet vid förfall för ledamot.
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§9
Styrelsen beslutar om nominering av ledamot till förbundsstyrelsen.
§10
Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
§11 Protokoll
Vid årsmöte, medlemsmöte för att välja ombud till extra förbundsmöte och
styrelsemöte ska protokoll föras.
Protokoll ska skickas till förbundskansliet.
§12 Ekonomi
Styrelsen beslutar om avdelningens firmatecknare och attesträtt.
§13 Revision
För granskning av avdelningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljer årsmötet en
revisor jämte en suppleant.
Revisionsberättelse ska redovisas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
§14 Valberedningens förslag till årsmötet
Valberedningens förslag ska redovisas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
§15 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmöte. Fråga om stadgeändring och förslag till beslut
ska finnas med i kallelsen till årsmöte.
Ändring av stadgar fastställs av Adoptionscentrums förbundsstyrelse.
§16 Avdelningens upplösning
Årsmötet beslutar om upplösning av avdelningen med två tredjedels
majoritet av de röstande.
Förslag om avdelningens upplösning ska finnas med i kallelsen till mötet.
Vid avdelningens upplösning skall tillgångarna överlämnas till förbundet
Adoptionscentrum.
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