Så här startar du en läns- eller lokalavdelning!
Ni måste vara minst 5 personer för att starta en läns- eller lokal-avdelning. Majoriteten
av dessa ska vara föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter.
Bestäm tid och plats där ni kan ha ett konstituerande möte. (Det kan t.ex. vara hemma
hos någon av er.) Ett protokoll från ett konstituerande möte gäller fram till nästa
ordinarie årsmöte som hålls under mars månad.
Vid mötet beslutar man vem som ska vara ordförande, sekreterare resp. kassör i
styrelsen. Övriga personer väljs till ordinarie ledamöter (minst en), eller suppleanter.
Man väljer även revisor (och ev. revisorsuppleant), som har i uppgift att granska
föreningens verksamhet en gång per år. Dessa får inte sitta i styrelsen och inte heller
vara släkt med någon i styrelsen.
FDB har tagit fram förslag på:
· Stadgar. Välj om ni vill bilda läns- eller lokalavdelning.
· Föredragningslista och protokoll för bildandet av föreningen.
· Adresslista för styrelsen.
· Mallar för föredragningslista och protokoll för styrelsemöte.
· Mallar för dokument till årsmötet.
Svårare än så är det inte att bilda en läns- eller lokalavdelning!
Om du känner dig manad att starta en läns/lokalavdelning, ta kontakt med kansliet för
mera information.
Om du väljer att starta en lokalavdelning, är det kommunen som ni ska vara verksam i,
startar du en länsavdelning ska föreningen ha verksamhet i mer än en kommun.
FDB Föräldraföreningen för dyslektiska barn
Spånga Torgväg 4, 163 51 Spånga
08-612 06 56, info@fdb.se

Självklart skickar kansliet ut kallelse till bildandet av förening, bara det är bestämt tid
och plats.
Läns/lokalavdelningar kan välja att sköta ekonomin själva eller låta riksföreningen göra
det. Varje läns/lokalavdelning får ett verksamhetsbidrag på 2 000 kr/år, som fritt får
disponeras och redovisas vid årets slut. Ni kan även äska ytterligare bidrag från FDB
Riks till planerade aktiviteter.
Kontakta kansliet på info@dyslexi.se för mer information och hjälp inför starten.
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