Judiska Hjälpföreningen

STADGAR FÖR
JUDISKA HJÄLPFÖRENINGEN AUSER DALIM
Grundad år 1922
§1
Judiska Hjälpföreningen AUSER DALIM bedriver välgörande verksamhet till förmån för judar
företrädesvis i Stockholm med omnejd.
Föreningen är opolitisk.
§2
Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård, fostran och
utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna och sjuka. Föreningen utövar även
i övrigt hjälpverksamhet bland behövande. Om särskilda skäl föreligger, får understöd
beviljas för annat behjärtansvärt ändamål än här angivits.
§3
Styrelsen väljes på ett år och består av sju personer, ordförande, vice ordförande,
sekreterare, vice sekreterare, kassör och två ”gaboim” (sysslomän) samt två suppleanter.
Varje styrelseledamot väljes för sig vid årsmötet. Samtidigt väljes två revisorer och en
suppleant för dem. Alla val sker öppet.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra medlemmar är närvarande och dessa är om
beslutet eniga.
§4
Föreningen avhåller årsmöte under januari, februari eller mars månad. Styrelsen äger rätt att
vid behov sammankalla extra möte. Sådant möte skall utlysas även på begäran av minst tio
medlemmar efter skriftlig hänvändelse till styrelsen.
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§5
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän, som jämte mötets ordförande skall justera mötets protokoll.
Justeringsmännen skall även tjänstgöra som rösträknare.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av röstlängd.
6. a. Styrelseberättelse
b. Vinst- och förlusträkning
c.
Revisionsberättelse
7. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8. Val av styrelse och suppleanter.
9. Val av revisorer och suppleant.
10. Bestämmande av det maximalbelopp som sysslomännen äger rätt att utbetala utan
styrelsens hörande.
11. Övriga ärenden. För att ett ärende skall kunna tas upp till behandling skall det ha
anmälts hos styrelsen senast en vecka före årsmötet.
12.
§6
Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen minst tio dagar före mötets hållande.

§7
För erhållande av hjälp bör den hjälpsökande eller medlem som har kännedom om att hjälp
är påkallad, hänvända sig till någon av sysslomännen. Skulle sysslomännen finna, att hjälp
skall utgå med ett högre belopp än de äger rätt att utbetala själva, får de i samråd med
styrelsen besluta härom.
§8
Föreningens kontanta medel skall placeras i bank eller på postgiro. För annan placering
fordras enhälligt beslut av styrelsen. Insatta medel kan uttagas endast av ordföranden och
kassören gemensamt.
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§9
Varje person av judisk börd kan vinna inträde i föreningen efter hänvändelse till styrelsen,
som kan tillstyrka eller utan motivering avslå ansökningen. Styrelsen äger rätt att kalla
lämpliga personer till medlemmar. Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen den person
väljas som på ett utomordentligt sätt befrämjat och gagnat föreningens intressen. Ständigt
medlemskap kan vinnas genom inbetalning av en engångsavgift, vars storlek bestäms av
årsmötet.
§10
Den som ej är ständig medlem erlägger en årlig avgift, vars storlek bestäms av årsmötet.
Avgiften betalas i förskott. Medlem, som häftar i skuld för mer än ett år, förlorar sin rösträtt
och kan av styrelsen uteslutas. Extra uttaxering kan ske, om så påfordras.

§11
Räkenskapsåret räknas fr. o. m. 1 januari t.o.m. 31 december.

§12
Räkenskaperna jämte erforderliga handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast en
månad före årsmötet. Eventuella anmärkningar från revisorernas sida skall vara styrelsen
skriftligen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Revisorerna skall på årsmötet skriftligen
avlämna sin revisionsberättelse.
§13
Det åligger styrelsen och revisorerna att iakttaga full diskretion angående hjälputdelningen.
De har ej rätt att upplysa till vem hjälp är lämnad.

§14
Varje medlem som skadar föreningens intressen har styrelsen rätt att utesluta.

§15
Minsta belopp för donation är 300 kr. Mindre belopp betraktas som gåva.
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§16
Ändring av dessa stadgar eller tillägg till dem kan äga rum efter skriftligt förslag till styrelsen
senast en månad före ordinarie möte. Styrelsen åligger att behandla förslaget och framlägga
det jämte eget utlåtande vid nästkommande möte. För stadgeändring eller tillägg fordras
enkel majoritet vid två på varandra följande möten.

§17
Föreningen kan upplösas, om tre fjärdedelar av medlemmarna fordrar detta på två varandra
följande ordinarie möten. Vid upplösning av föreningen tillfaller föreningens medel och
tillgångar förening i Stockholm med närmast liknande ändamål.
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