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§ 1 SYFTE 

Föreningen har till huvudsyfte att lämna 

internationell adoptionshjälp utan vinstintresse 

genom att: 

 

 bedriva upplysningsverksamhet om möjligheten 

till och villkoren för adoption av utländskt barn 

 verka för adoption av barn som av olika skäl 

inte kan tas om hand av sina biologiska 

föräldrar 

 behålla och utveckla kontakten mellan 

adoptivfamiljer 

 skapa förutsättningar för ett nätverk mellan 

föräldrar och mellan barn 

 främja barnens kulturella arv 

 motverka fördomar mot människor på grund av 

etnisk eller nationell härkomst 

 genom bistånd främja barns utveckling i deras 

ursprungsländer   

 bedriva utbildning om adoption 

 

Föreningens arbete skall bedrivas med 

utgångspunkt från barnens bästa som det kommer 

till uttryck i FN-konventionen om barnets 

rättigheter 

 

§ 2  MEDLEMSKAP 

Föreningen är öppen för alla som sympatiserar med 

föreningens syfte. Medlemskap upphör genom att 

den tidsperiod utgår för vilken medlemsavgift 

erlagts. Medlem som skadar föreningens syfte 

och/eller verksamhet kan uteslutas. Varje 

medlemsavgift representerar en medlem och en 

röst. 

 

§ 3 PRINCIPER FÖR UTTAG AV AVGIFTER 

Medlem erlägger den årliga medlemsavgift som 

ordinarie årsmöte i föreningen fastställer. 

Ungdomar betalar halv avgift t.o.m. det år man 

fyller 25 år. Medlem, som önskar hjälp med 

förmedling av adoptivbarn, erlägger dessutom 

sökandeavgift alt. återsökandeavgift och 

adoptionskostnader i enlighet med föreningens 

”Överenskommelse om adoptionsförmedling 

mellan sökande och FFIA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 ORGANISATION 

Beslutande organ för föreningen är ordinarie eller 

extra årsmöte och föreningens styrelse. 

 
§ 5  ORDINARIE ÅRSMÖTE  OCH EXTRA 

ÅRSMÖTE  

Föreningen håller ordinarie årsmöte under första 

halvåret. Extra årsmöte hålls när styrelsen så 

beslutar eller när minst en tredjedel av 

medlemmarna så påfordrar. Skriftlig kallelse 

utsändes till medlemmarna en månad före årsmötet. 

Till kallelsen fogas föredragningslista.  

Till kallelsen till ordinarie årsmöte fogas också 

valberedningens förslag till ledamöter för 

kommande verksamhetsår. På ordinarie årsmöte 

skall följande ärenden förekomma: 

 

1. Val av mötesordförande, sekreterare och två   

       justeringsmän 

 2.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

 3.    Verksamhetsberättelse 

 4.    Revisionsberättelse 

 5.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 6.    Val av styrelseordförande  

 7.    Val av styrelseledamöter 

8. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter   

9. Val av valberedning för ett år, bestående av tre  

       personer 

10.   Fastställande av medlemsavgift. 

11.   Arvodering styrelseledamöter  

12.   Övriga frågor 

 

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika 

röstetal äger ordförande utslagsröst, dock ej vid 

personval där lottning sker. 

 

§ 6 FULLMAKT 

På såväl ordinarie årsmöte som extra årsmöte har 

varje närvarande medlemskap en röst. Frånvarande 

medlem kan genom skriftlig fullmakt överlåta sin 

rösträtt på annan medlem. Ingen närvarande 

medlem får förfoga över mer än en fullmaktsröst. 
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§ 7 STYRELSE 

Styrelsen består av ordförande, fem till sju valda 

ledamöter samt verksamhetschef och personal-

representant. Ordförande väljs på ett år och övriga 

ledamöter på tre år. Styrelsen svarar för föreningens 

löpande verksamhet. Styrelsen utser inom sig vice 

ordförande, ekonomiansvarig och sekreterare. 

Styrelsen är beslutsmässig om minst fem 

styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 

äger ordförande utslagsröst.  

 

§ 8 RÄKENSKAPER - REVISION 

Föreningens räkenskaper föres per kalenderår. 

Räkenskaperna granskas av två revisorer, varav en 

auktoriserad. Revisionsberättelsen skall årligen 

tillsändas styrelsen två veckor före ordinarie 

årsmöte. 

 

§ 9 VALBEREDNING 

Föreningens valberedning skall förbereda de val 

som skall ske på ordinarie årsmöte. Enskild medlem 

får till valberedningen inkomma med nomineringar 

senast två månader före ordinarie årsmöte. 

 

§ 10 VILLKOR FÖR ADOPTIONSHJÄLP 

Ansökningar kan förmedlas endast för sökande som 

har kommunens medgivande. Utöver detta villkor 

gäller de villkor och önskemål som uppställs av 

ursprungslandet. Ansökan om adoptionshjälp kan 

lämnas utan bifall om sökande inte fullgjort sina 

åliggande gentemot föreningen, t ex ej betalda 

avgifter, ej utförda uppföljningsrapporter eller i 

övrigt brutit ingångna överenskommelser. 

  

§11 BESLUTSORDNING FÖR AVGÖRANDE 

AV FÖRMEDLINGSÄRENDEN 

Huvudprinciperna för förmedlingsarbetet skall vara 

att tillgodose barnets bästa och garantera en likartad 

och rättvis behandling av adoptionsansökningarna. 

Ansökningar skall behandlas i turordning efter 

registerdatum i sökanderegistret enligt §12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 SÖKANDEREGISTER 

De sökande registreras i den ordning som sökande- 

avgifter inbetalas till föreningen. Inbetalningsdag 

för sökandeavgift motsvarar anmälningsdatum fram 

tills dess ett barn mottagits genom FFIA:s  förmed- 

ling eller inbetalning av de årliga avgifterna ej 

skett. Sökande förlorar dock sin plats i sökande- 

registret om erforderliga avgifter ej erlägges inom 

angiven tid. Sökandeavgiften är knuten till 

adoptionsansökan vilket innebär att vid ett 

avbrytande av adoptionsärende förverkas 

sökandeavgiften. Om sökande därefter önskar få ny 

ansökan prövad, skall ny sökandeavgift erläggas. 

Sökande behåller vid omprövning sitt tidigare 

turordningsdatum i sökanderegistret. 

  

Sökande som fått barn genom FFIA:s förmedling 

kan göra särskild syskonanmälan inom ett (1) år  

från det senast mottagna barnets ankomst till  

Sverige. Sådan särskild syskonanmälan registreras i 

sökanderegistret med turordning efter det senast 

mottagna barnets ankomstdatum. 

 

§ 13 MOTIONSRÄTT 

Enskild medlems motion skall vara styrelsen 

tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte. 

Eventuella motioner ska tas upp på årsmötet 

 

§  14 STADGEÄNDRING 

Enskilda medlemmars förslag till stadgeändring 

måste föreslås som en motion.  Ändring av 

föreningens stadgar beslutas av ordinarie eller extra 

årsmöte. Beslut är giltigt endast om det biträtts av 

två tredjedelar av de röstande. 

 

§ 15 UPPLÖSNING 

Föreningen får upplösas efter att beslut därom 

fattats av två av varandra följande ordinarie eller 

extra årsmöten. Sådant beslut är giltigt endast om 

det biträtts av två tredjedelar av de röstande. Vid 

sådant beslut åligger det styrelsen att se till att  

föreningens samtliga behållna tillgångar används 

för att främja sådant syfte som angivits i § 1, t ex 

genom att överlämnas till organisation eller 

myndighet med likartat syfte. 

 

 

 

 

 


