
Stadgar
Antagna vid årsmöte 2022-04-26

Stadgar
Stadgar för Svenska Hjärntumörföreningen Riksorganisationen, org nr 802431-2269.

§ 1 ORGANISATIONENS NAMN
Föreningens namn är Svenska Hjärntumörföreningen Riksorganisationen.

§ 2 ÄNDAMÅL
Mom 1: Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Mom 2: Föreningen har till ändamål att stödja patienter med hjärntumör och närstående
samt främja medlemmarnas möjligheter till att stödja andra i samma situation.

Mom 3: Verksamheten syftar till kontakt med drabbade personer och närstående samt att
sprida information som kan hjälpa och stödja drabbade, närstående och vårdare.

Mom 4: Föreningen skall aktivt verka för förbättringar i vård, omsorg och stöd för
hjärntumörpatienter och närstående.

Mom 5: Föreningen skall även verka för att forskningen på området främjas.

§ 3 ORGANISATION
Mom 1: Föreningen utövar sin verksamhet enligt följande:

– Årsmöte
– Medlemsmöten
– Medlemsinformation
– Styrelsemöten
– Projektarbeten
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Mom 2: Föreningen kan utöva verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Mom 3: Föreningen (Svenska Hjärntumörföreningen Riksorganisationen) kan besluta om
att starta upp lokala/regionala avdelningar och föreningar som då utövar verksamhet
enligt dessa stadgar på lokal och/eller regional nivå.

Mom 4: Eventuella  regionala/lokala anpassningar av stadgarna skall godkännas av
riksorganisationen.

Mom 5: Nationella och internationella frågor drivs av Svenska Hjärntumörföreningen
Riksorganisationen.

§ 4 MEDLEMSKAP
Mom 1: Medlemskap kan beviljas enskilda personer, föreningar och organisationer som
ansluter sig till föreningens ändamål och målsättning.

Mom 2: Medlemmar i regionala föreningar är även medlemmar i riksorganisationen.

Mom 3: Eventuell medlemsavgift beslutas av riksorganisationens årsmöte och gäller
även på regional och lokal nivå.

Mom 4: För att väljas till/inneha förtroendeuppdrag inom/för föreningen eller
representera densamma krävs att personen är medlem, undantaget
auktoriserad/godkänd revisor eller motsvarande.

Mom 5: För att erhålla rösträtt på ordinarie och extra årsmöte ska medlem ha varit
medlem i föreningen tre veckor före mötet och vara införd i röstlängden.

§ 5 ÅRSMÖTE
Mom 1: Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av alla medlemmar
i föreningen. Årsmötet är en plattform för övergripande överläggningar.

Mom 2: Ordinarie årsmöte hålls varje år före april månads utgång.
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Mom 3: Varje medlem som har fyllt 15 år har rösträtt och denna kan utövas av närvarande
medlem (fysiskt eller via digital möteslänk) och via fullmakt. Endast en fullmakt per
ombud. Fullmakt ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
Omröstning ska ske öppet utom vid personval då den kan vara sluten om medlem så
begär.

Mom 4: Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag. Därutöver har medlem rätt att
genom motion väcka förslag. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning
senast fyra veckor före ordinarie årsmötets sammanträde.

Mom 5: Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och vara medlem tillhanda senast
sex veckor före sammanträdet, antingen det sker med personlig närvaro, e-post eller
övriga informationskanaler (hemsida, facebook etc).

Mom 6: Medlemmar kallas till extra årsmöte för behandling av särskilda frågor, om
styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av anslutna medlemmar så begär. Kallelse till
extra årsmöte sker senast två veckor före sammanträdet.

Mom 7: Obligatoriska punkter att ta upp på ordinarie årsmöte:

– Val av mötesfunktionärer
– Fastställande av röstlängd
– Fråga om kallelse skett i behörig ordning
– Fastställande av dagordning
– Behandling av verksamhetsberättelse
– Fastställande av resultaträkning och balansräkning
– Behandling av revisionsberättelse
– Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
– Fastställande av medlemsavgift
– Beslut om arvode för styrelsen
– Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och stadgeenligt väckta motioner
– Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
– Val av ordförande, minst fyra ledamöter och valberedning
– Övriga ärenden
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Mom 8: För alla beslut utom i fråga om stadgeändring och upplösning gäller enkel
majoritet. Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor med den mening
som biträdes av tjänstgörande ordförande. Saknar tjänstgörande mötesordförande
formell rösträtt avgörs även övriga frågor av lotten.

För stadgeändring och beslut om upplösning gäller 2/3 delars majoritet och kan bara
beslutas på ett ordinarie årsmöte.

Mom 9: Ledamot i styrelsen äger inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för denna
eller i val av revisorer.

§ 6 STYRELSE
Mom 1: Styrelseledamöterna väljs på ett år. Styrelsen är mellan årsmötena (eller extra
årsmöte enligt §5 Mom 6) högsta beslutande organ.

Mom 2: Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

Mom 3: Styrelsen utser firmatecknare som ska företräda föreningen och vilka
rättshandlingar dessa personer får utföra för föreningens räkning.

Mom 4: Styrelsen kan delegera ärenden till ledamöter eller av styrelsen utsedda
projektledare.

Mom 5: Ordförande kallar till styrelsesammanträden.

§ 7 VALBEREDNING
Mom 1: Valberedningen väljs i samband med årsmötet och består av minimum en
person.
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§ 8 RÄKENSKAPER / REVISION
Mom 1: Föreningens räkenskaper granskas av godkänd revisor som utses på årsmöte.
Nyval av revisor sker då revisor önskar utträde eller om motion om detta har inkommit.

§ 9 STADEGEÄNDRING
Mom 1: Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid 2/3
majoritet erfordras.

§ 10 UTESLUTNING / UTTRÄDE
Mom 1: Ansluten medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar dess syfte, mål eller
inriktning kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas på årsmötet. I avvaktan härpå kan
styrelsen fatta ett interimistiskt beslut om uteslutning med 2/3 majoritet. Från det att ett
uteslutningsärende väckts i och behandlats i styrelsen saknar medlemmen möjligheten
att utöva sina uppdrag i/för föreningen under tiden tills årsmötet behandlat ärendet.

§ 11 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Mom 1: Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte, vilket
kräver 2/3 majoritet.
Vid föreningens upplösning skall eventuellt kvarvarande medel gå till ändamålet med
föreningen.

Mom 2: Vid upplösning av en lokal och/eller regional avdelning/förening krävs ett
styrelsebeslut från riksorganisationen.
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