STADGAR
För Familjevårdens Centralorganisation, FaCO
Reviderad 2012-05-19 vid FaCO:s kongress

§ 1 Namn
Organisationens namn är Familjevårdens Centralorganisation, FaCO.
§ 2 Uppgift
FaCO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vilken organiserar enskilda
personer, familjevårdare (familjehem, jour-, avlastnings- och kontaktfamiljer samt
kontaktpersoner), HVB-hem och föreningar vilka arbetar med eller har anknytning till
familjevård av barn, ungdomar och vuxna.
FaCO:s uppgift är;
- Att verka för att barnperspektivet alltid ska styra arbetet inom familjevården, alla barn har
samma rätt till professionell samt kompetent vård och till en trygg uppväxt
- Att tillvarata och bevaka de barn, ungdomar och vuxnas intressen, vilka berörs av
familjevård
- Att medverka till att barn och ungdomar kommer till tals
- Att stödja och hjälpa enskilda familjevårdare
- Att genom enhetlig grundutbildning, bygda på praktiska erfarenheter och forskning, samt
ändamålsenlig vidareutbildning, skapa förutsättning för kvalitativt bra familjevård
- Att arbeta för förbättrade och enhetliga villkor samt att arbetsförhållanden ska gälla i alla
kommuner
- Att verka som informationsorgan i familjevårdsfrågor
- Att hålla fortlöpande kontakt och verka för ett gott samarbete med centrala myndigheter
- Att verka för forskning och nytänkande inom familjevården
- Att verka som remissinstans i frågor rörande familjevården
- Att skapa opinion och i samarbete med andra främja en bättre förståelse för familjevårdens
alla uppdragstagare
§ 3 Medlemskap
Förening, vilken organiserar familjevårdare och som har verksamhet, vilken sammanfaller
med FaCO:s målsättning, är beredd följa stadgar och av kongressen stadgeenligt fattade
beslut, kan efter ansökan vinna inträde i FaCO.
Enskilda personer och familjevårdare kan under samma villkor som ovan vinna inträde i
FaCO om förening ansluten till FaCO saknas där de bor.
Annan organisation/förening vars verksamhet anknyter till familjevård eller vill stödja
FaCO:s målsättning och är beredd att följa dess stadgar, kan efter ansökan bli medlem.
Beslut om medlemskap fattas av FaCO:s styrelse.

§ 4 FaCO utövar sin verksamhet genom följande organ
Kongressen
FaCO:s styrelse
FaCO:s arbetsutskott samt övriga utskott
Den lokala verksamheten sköts av anslutna föreningar. Föreningar, vilka önskar regional
verksamhet, kan sammansluta sig i regioner.
§ 5 Medlemsavgift
Kongressen fastställer årsavgiftens storlek för
1. Förening, vilken betalar avgift per medlemsfamilj
2. För enskilt anslutna medlemmar
Annan organisation/förening betalar årsavgift, vilken fastställs av FaCO:s styrelse.
§ 6 Kongress
Kongressen är FaCO:s högsta beslutande organ.
Ordinarie kongress sammanträder på tid som bestämmes av närmast föregående kongress,
dock under våren och före maj månads utgång.
Motioner till kongressen skall insändas senast 4 veckor före kongressen.
Kallelse till ordinarie kongress
Kallelse med tid och plats för kongressen skall vara samtliga anslutna föreningar,
direktanslutna medlemmar och medlemsorganisation/förening till handa senast 2 månader
före kongressen.
Föredragningslista, motioner med FaCO:s yttrande, verksamhets- och revisionsberättelse samt
övriga kongresshandlingar skall vara samtliga anslutna föreningar, kongressombud och
representanter tillhanda senast 2 veckor före kongressen.
Kongressombud
Varje ansluten förening representeras av ett ombud, plus ett ombud för varje påbörjat 50-tal
medlemmar. Antalet ombud beräknas efter föreningens medlemsantal senaste årsskifte. För
förening som anslutits efter senaste årsskifte, men före kongressen, gäller särskilda villkor.
Kongressombud skall anmälas senast 1 månad före kongressen och till kongressen medta
fullmakt från sin förening.
Yttrande, förslagsrätt och rösträtt tillkommer valda kongressombud, ledamöter i FaCO:s
styrelse, valberedning, revisorer och revisorssuppleanter.
I frågor rörande godkännande av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balansräkning
och beviljande av ansvarsfrihet äger FaCO:s styrelses ledamöter ej rösträtt.
Direktanslutna medlemmar och annan medlemsorganisation/förening äger yttrande- och
förslagsrätt, dock ej rösträtt.

Extra kongress
Extra kongress skall inkallas då FaCO:s styrelse finner särskilda omständigheter föreligga
eller då minst en tredjedel(1/3) av anslutna föreningar gör framställan därom. Kongressen
skall hållas inom 3 månader efter framställan.
Kallelse med föredragningslista och kongresshandlingar skall vara samtliga anslutna
föreningar, kongressombud och kongressrepresentanter tillhanda senast 1 månad före extra
kongress.
Extrakongress äger endast behandla det ärende som föranlett dess inkallande.
§ 7 Dagordning vid ordinarie kongress
1. Kongressens öppnande
2. Fråga om kongressens behöriga utlysande
3. Upprop och justering av röstlängd
4. Val av kongressfunktionärer
• 1:e ordförande
• 2:e ordförande
• sekreterare 2 stycken
• rösträknare 2 stycken
• justerare 2 stycken
5. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet
8. Förslag från styrelsen
9. Motioner
10. Fastställande av budget
11. Årsavgift
12. Beslut om arvoden, traktamenten och reseersättning till FaCO:s funktionärer
13. Val av funktionärer i FaCO för en tid av två (2) år med växelvis avgång enligt nedan:
Udda år
Jämna år
1:e ordförande
2:e ordförande
2:e sekreterare
1:e sekreterare
Kassör
Tre ledamöter
Tre ledamöter
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedning tre ledamöter
Valberedning två ledamöter
14. Fastställande av tid för nästa kongress
15. Kongressens avslutande
§ 8 Beslut
Beslut fattas med acklamation eller genom votering (öppen eller sluten). Vid votering
bestämmes utgången genom enkel majoritet. Om, vid öppen votering, föreligger lika röstetal
skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i
händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 9 FaCO:s styrelse
Styrelsens ledamöter väljs av kongressen. En jämn geografisk fördelning bör eftersträvas men
får ej vara av avgörande betydelse.
Namnförslag till styrelseposter äger kongressombud rätt att lämna på kongressen.
Styrelsen utser inom sig arbetsutskott och om så erfordras andra utskott.
FaCO:s styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med stadgar och av
kongressen fattade beslut och är när kongressen ej är samlad, högsta beslutande organ.
Styrelsen bestämmer sina sammanträdesdagar, dock minst 2 ggr/år. Därutöver då ordföranden
eller minst fem (5) ledamöter så påfordrar. Kallelse med föredragningslista skall utsändas
minst två veckor före sammanträdet.
Om styrelsemedlem är förhindrat att närvara vid sammanträde, skall han i god tid underrätta
ordföranden härom. Om styrelsemedlem vill avgå före mandattidens utgång, skall
vederbörande skriftligen meddela ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Styrelsens arbetsutskott utgör mellan styrelsens sammanträden beslutande organ i löpande
ärenden och i de frågor styrelsen delegerat.
§ 10 Förvaltning
Ordföranden är FaCO:s officiella representant, undertecknar beslut och övervakar att
verksamheten bedrivs i enlighet med stadgar och beslut
2:e ordföranden träder i ordförandens ställe vid dennes frånvaro.
Sekreterarna åligger att föra protokoll vid styrelsens sammanträden samt i samråd med
ordföranden sköta FaCO:s korrespondens och löpande ärenden.
Kassören åligger att föra FaCO:s räkenskaper samt att verkställa utbetalningar.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.
Ordföranden och kassören tecknar FaCO:s firma var för sig.
§ 11 Revision
Revisorerna granskar löpande och genom årsrevision FaCO:s styrelses verksamhet och dess
räkenskaper.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12. För årsrevision skall räkenskaperna vara
revisorerna tillhanda senast en månad efter räkenskapsårets utgång. Årsrevision skall vara
avslutad och revisionsberättelse överlämnad till styrelsen inom en månad från den dag då
räkenskaperna överlämnats till revisorerna.

§ 12 Valberedning
En valberedning på fem personer varav en sammankallande utses av kongressen för att
förbereda valen till nästkommande kongress.
Det åvilar valberedningen att efter årets första styrelsemöte (där valberedningen inbjuds)
informera de anslutna föreningarna om poster aktuella för nyval inom FaCO.
§ 13 Upplösning
Beslut om FaCO:s upplösning skall fattas vid två på varandra följande ordinarie kongresser.
Om tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade röstar därför. I händelse av upplösning skall
tillgångarna i enlighet med beslut vid samma kongress övergå till en för FaCO ideologiskt och
praktiskt närliggande verksamhet.
§ 14 Ändring av stadgar
Ändring av stadgar kan endast ske genom beslut som med anledning av motion eller förslag
fattas på ordinarie kongress.
Sådan motion eller förslag skall för att vara gällande ha tillställts styrelsen/ansluten förening 1
månad före kongressen. För antagande av motion eller förslag erfordras bifall av minst tre
fjärdedelar (3/4) av de vid kongressen röstberättigare.
§ 15 Stadgarnas ikraftträdande
Dessa stadgar träder i kraft efter beslut vid kongressen i maj 2012

