
 

 

Stadgar för Dyslexiförbundet 

Normalstadgar för Lokalföreningar 
Antagna av förbundets kongress 23 oktober 2022. 

§ 1 Ändamål 

Mom 1 

Dyslexiförbundet, har till ändamål att stödja personer med funktionsnedsättningen läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och/eller matematiksvårigheter/dyskalkyli samt att tillvarata och 

bevaka deras intressen. 

Mom 2 

Förbundet har till uppgift att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse 

för funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter 

/dyskalkyli - både bland sina medlemmar och ute i samhället. Förbundet ska för sina 

medlemmar skapa social gemenskap, ge råd och stöd samt verka intressepolitiskt. 

Mom 3 

Förbundets verksamhet regleras av en verksamhetsplan och en budget, som fastställs vid varje 

ordinarie kongress. 

Mom 4 

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 

Förbundet motverkar all diskriminering utifrån kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. 

Mom 5 

Personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och/eller matematiksvårigheter/dyskalkyli ska 

ha ett avgörande inflytande i kongress, styrelser och andra beslutande församlingar inom 

Dyslexiförbundet. 

 

§ 2 Namn, organisation. 

Mom 1 
Lokalföreningens namn är ”Dyslexiförbundet Lokalförening .......................” 

Lokalföreningens organisation är årsmöte, lokalföreningsmöte, styrelse och sektion(er). 

Mom 2   

Lokalförening verkar inom ett av distriktet fastställt geografiskt område, oftast en eller flera 

kommuner. Undantagsvis kan en kommun ha flera geografiskt skilda lokalföreningar. Ingen 

del av distriktets område bör sakna lokalförening. 

Lokalförening utgörs av Enskilda medlemmar och Stödmedlemmar. 

Lokalföreningens verksamhetsområde omfattar ..................................... kommun/er.   

Mom 3 

Lokalföreningens säte är ........................................ kommun.   
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Mom 4 

Vid bildande av lokalförening ska föreningen efter samråd med distriktet anta dessa stadgar, 

besluta om namn, verksamhetsområde och säte, anordna konstituerande möte enligt 

tillämpliga delar i § 6 och därefter ansöka om medlemskap i förbundet. 

Kan enighet inte uppnås med distriktet ska frågan hänskjutas till förbundsstyrelsen för 

avgörande. 

 

§ 3 Medlemskap 

Mom 1 

Medlem i förbundet kan den bli, som vill främja förbundets ändamål och erkänner dessa 

stadgar. 

Medlem organiseras i den lokalförening som finns på bostadsorten. Finns ingen lokalförening 

organiseras medlemmen i distriktet på bostadsorten. 

Medlem kan fritt byta förening, men endast tillhöra en förening i förbundet. 

Mom 2 

Medlemskategorier i förbundet är: 

  

-  Enskild medlem 

-  Stödmedlem 

Nedre åldersgräns för medlemskap är fem år för Enskild medlem. 

Enskild medlem, som fyller tretton år innevarande år, har rösträtt och kan inneha 

förtroendeuppdrag. 

Juridiska personer och institutioner som skolor, företag och andra föreningar med flera kan 

endast vara Stödmedlem. 

Mom 3 

Medlem ska erlägga av kongressen fastställd medlemsavgift. 

Betalning ska vara förbundet tillhanda 31 december för kommande år.  

För medlem, som trots påminnelser brister i betalning, upphör medlemskapet vid tidpunkt 

som administrativt fastställs av förbundsstyrelsen.  

Mom 4 

Medlem, som bryter mot stadgan eller på annat sätt allvarligt skadar förbundet eller dess 

intressen, kan uteslutas av förbundsstyrelsen enligt riksförbundets stadgar § 3 mom 5. 

Mom 5 

Medlem som är missnöjd med beslut fattat av lokalförening, distrikt eller förbundsstyrelse har 

rätt att skriftligt överklaga beslutet hos den nivå, där beslutet är fattat och därefter på högre 

nivå. Överklagandet ska protokollföras på årsmöte eller styrelsemöte. 

 

§ 4 Lokalföreningsmöten 

Mom 1 

Lokalföreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. 

Lokalföreningens årsmöte äger rum på tid och plats som bestäms av lokalföreningens styrelse 

och ska hållas senast den 15 mars. 
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Mom 2 

Lokalföreningsmöte utöver årsmöte bör hållas minst en gång per år. 

Till detta möte kallas samtliga medlemmar. Mötet är rådgivande till lokalföreningens styrelse. 

Mom 3 

Lokalföreningens styrelse kallar samtliga medlemmar till lokalföreningens årsmöte minst tre 

veckor i förväg. Från denna tidpunkt ska årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga för 

föreningens medlemmar. 

Årsmötet behandlar av lokalföreningens styrelse väckta förslag samt motioner från enskilda 

medlemmar. 

Mom 4  

Lokalföreningens årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet. 

Vid lika röstetal avgör lotten. Varje närvarande enskild medlem äger en röst. 

Lokalföreningens styrelse äger yttrande-, förslags- och rösträtt i alla frågor som inte rör det 

gångna årets verksamhet och förvaltning. I dessa frågor äger de endast yttranderätt. 

Beslut fattas genom öppen omröstning. 

Vid personval kan sluten omröstning begäras och ska då verkställas. 

Mom 5 

Lokalföreningens övriga möten fattar beslut genom öppen omröstning om inget annat begärs. 

Vid lika röstetal avgör lotten.  

Mom 6 

Val ska beredas av en valberedning som väljs av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. 

Valberedningen bör bestå av tre ledamöter och en ersättare. Under verksamhetsperioden 

utgörs valberedningen av dess ordinarie ledamöter. Vid ordinarie ledamots avsägelse av 

uppdraget under perioden ersätts den av ersättaren. Valberedningen utser sammankallande 

inom sig. 

Mom 7 

Till distriktets årsmöte väljer lokalföreningens årsmöte ombud och ersättare. Minst hälften av 

dessa skall ha egen funktionsnedsättning eller vara anhörig enligt § 1 mom 5. 

Antalet ombud regleras av distriktets stadgar § 4 mom 4. Distriktsstyrelsen ska senast den 15 

februari meddela lokalföreningarna antalet ombud. 

 

§ 5 Extra lokalföreningsårsmöte 

Mom 1 

Extra lokalföreningsårsmöte hålls när lokalföreningens årsmöte eller styrelse så beslutar eller 

när revisorerna eller minst hälften av de enskilda medlemmarna så begär. Mötet hålls senast 

två månader efter det begäran inkommit. 

Kallelse med handlingar till extra årsmöte ska ske senast två veckor före mötet. 

Mom 2 

Extra lokalföreningsårsmöte får inte behandla eller fatta beslut i andra ärenden än de, som 

angivits i kallelsen till lokalföreningens extra årsmöte. I övrigt gäller samma regler som för 

det ordinarie lokalföreningsårsmötet. 
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§ 6 Förhandlingsordning vid årsmötet 

Mom 1 

Val av lokalföreningens styrelse samt ersättare och revisorer sker på två år. 

Ordförande och kassör väljs på skilda år liksom halva lokalföreningens styrelse samt ersättare 

och revisorer. 

Mom 2 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Årsmötets öppnande 

2. Upprättande och justering av röstlängd 

3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

6. Val av två protokolljusterare 

7. Val av minst två rösträknare 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

9. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 

10. Beslut i anledning av vinst eller förlust och fastställande av resultat- och 

balansräkningar. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för lokalföreningens styrelse för verksamhetsåret 

12. Behandling av motioner och förslag 

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

14. Beslut om antalet ledamöter, dock minst fem personer, i lokalavdelningens styrelse för 

nästa period. Undantagsvis kan tre ledamöter accepteras under längst ett år. 

15. Val av ordförande 

16. Val av kassör 

17. Val av övriga styrelseledamöter 

18. Val av minst 2 ersättare som träder in i den ordning de väljs 

19. Val av två revisorer och en revisorsersättare 

20. Val av valberedning (se § 4 mom 6) 

21. Val av ombud till distriktets möten 

22. Övriga frågor att hänskjuta till lokalföreningsstyrelsen 

23. Årsmötets avslutande. 

Mom 3 

Motion kan väckas av varje enskild medlem.  

Motion från enskild medlem inlämnas till lokalföreningen före 1 februari. 

Lokalföreningens styrelse har att yttra sig över densamma och utsända motion och yttrande 

med årsmöteshandlingarna inför lokalföreningens årsmöte. 

Motion till distriktets årsmöte kan väckas av lokalföreningens styrelse och ska vara distriktet 

tillhanda senast den 16 mars.  

Motion till förbundets kongress kan väckas av Enskild medlem eller lokalföreningens styrelse 

och ska vara distriktet tillhanda senast den 16 mars. 

Mom 4 

Lokalföreningen ska före den 15 april till distriktet sända in kopior på årsmöteshandlingarna; 

dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, 

årsmötesprotokoll, aktuell styrelselista och årsmötesprotokoll. Verksamhetsberättelse, 

ekonomisk berättelse, styrelse- och uppdragslista sänds före den 15 juni även till förbundet. 

För förening som brister i förvaltning och redovisning kan distriktets styrelse besluta om att 
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innehålla medlemsavgifterna tills bristerna är åtgärdade.  

Distrikt eller förbund kan även i sådana fall besluta om att med egna revisorer revidera 

verksamhet och förvaltning. Styrelsen ska då hjälpa dessa revisorer i deras uppdrag. 

§ 7 Lokalföreningens styrelse 

Mom 1 

Lokalföreningens styrelse leder lokalföreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa 

stadgar och av lokalföreningen på årsmötet fattade beslut. 

Mom 2 

Snarast efter årsmötet samlas den nyvalda styrelsen för konstituering. Uppdrag, som ej valts 

av årsmötet, fördelas på styrelsens ledamöter. Dessa kan vara vice ordförande, sekreterare, 

postmottagare, kontaktperson, ansvariga för olika verksamheter osv. Styrelsen ska också utse 

firmatecknare enligt § 9 och tecknare av bank- och betalkonton mm. 

Mom 3 

För att styrelsen ska vara beslutsmässig ska minst hälften av det av årsmötet beslutade antalet 

styrelseledamöter närvara vid mötet. Ledamöter kan ersättas av ersättare. För besluts giltighet 

fordras dock alltid tre närvarande styrelseledamöter inklusive ersättare. 

Beslut fattas med enkel majoritet. 

Lokalföreningens styrelse bör sammanträda minst fyra gånger per år och för övrigt när 

ordförande eller en tredjedel av styrelsens ordinarie ledamöter så kräver. 

Mom 4 

Av lokalföreningen anställd eller kontrakterad person kan ej inneha plats i lokalföreningens 

styrelse. En sådan person kan dock adjungeras. 

§ 8 Sektioner 

Sektion kan bildas för medlemsgrupper såsom föräldrar, ungdomar, forskare och pedagoger 

eller andra med specifika inriktningar. 

Sektionens verksamhet ska bedrivas inom ramen för förbundets allmänna mål och 

verksamhet. 

Sektioner leds av en av lokalföreningsstyrelsen utsedd ansvarsgrupp och rapporterar direkt till 

denna. 

Riktlinjer för verksamheten fastställs av kongress eller förbundsstyrelse. 

§ 9 Ekonomisk förvaltning 

Mom 1 

Lokalföreningens tillgångar förvaltas och sköts av dess styrelse enligt god redovisningssed. 

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

Mom 2 

Lokalföreningens firma tecknas av minst tre personer, varav två i förening.  

Lokalföreningens styrelse utser dessa. 
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§ 10 Revision 

Lokalföreningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer. Revisor 

behöver ej vara medlem i förbundet. 

Revisionen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed. 

Årsredovisningen, innefattande verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, ska vara 

revisorerna tillhanda senast den 1 februari. 

Revisionsberättelsen ska överlämnas till lokalföreningens styrelse senast den 1 mars. 

Revisor ska ej stå i beroendeställning till någon i styrelsen eller på annat sätt vara jävig. 

Som jäv räknas nära släktskap eller annan nära privat relation. Som jäv räknas även 

yrkesmässig beroendeställning eller affärsmässig relation.  

§ 11 Stadgeändring 

Mom 1 

Ändring av dessa stadgar kan endast göras av förbundets kongress. 

Förbundsstyrelsen har mellan kongresserna tolkningsföreträde vid oenighet om hur stadgarna 

ska tolkas. 

Mom 2 

Kongress eller förbundsråd kan på förslag av förbundsstyrelsen fastställa föreskrifter till dessa 

stadgar. 

§ 12 Föreningens upplösning 

Föreningen kan innan den eventuellt upplöses läggas vilande. Detta innebär att ingen styrelse 

och verksamhet finns. Tillgångarna förvaltas av det distrikt föreningen tillhör eller förbundet 

under en övergångsperiod medan man prövar att återstarta verksamheten. 

En förening kan vara vilande i högst tre år. Därefter ska den återstartas eller upplösas. 

För beslut om upplösning fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande 

lokalföreningsårsmöten varav ett ska vara ordinarie, till vilket medlemmarna ska kallas enligt 

§ 4. Mellan mötena skall förflyta minst fyra veckor. 

Vid lokalföreningens eventuella upplösning ska tillgångarna tillfalla det distrikt 

lokalföreningen tillhör. Därefter ska tillgångarna om möjligt överföras till den lokalförening 

som övertar verksamhetsområdet. 

Saknas distrikt ska tillgångarna överföras till förbundet. 
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  "ocspResponse": "MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjMwMjA3MTYyODM0WjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCFMk/0wc3y0IgAAYDzIwMjMwMjA3MTYyODM0WqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCDIc1tPwXqZomIBj+kJqeEthXuIzaalLWFyH0q/S5GmZTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAa9QZBkkh5c4a1+o/Haxm3kIgUYGQCacCjxhGDYsUEPDUi1VhB2s7US25eeCxhtA4dyqD9llSfHZOewcWSH+qHZ5XYdW0ZpYLQjo8z8Ci2H0DGqj4u/laEqUZxsd+UcKFHHkj+YZHTBOP12Ca30l2y6owM8LfwCATZKDxAMnBm1Dco92V3uC7okNM1AVnJDJy5kw8mNtfVSG3lgOUIQ49xdExMrlQM37RLK/0LgoOwPqbT/leP5eJZp0z9ncA3uQJHGpy2NIwor1vepYtK8mLiprxU2jSkdtmnOM15NymgHql6flU0BGnUxnFl2jOW2tKl/9ADggjxjCB3rRXBcfH26CCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIDcUE/0BodzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIxMDAyMjIwMDAwWhcNMjMwNDAzMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDCWRnDc9v4YqUB7AaYoLfx+lwf7Evci2HdNDGoqqpyT4+o7t+tpGkz2nUzgamHMyVmbykzivfORevE58Uh8SEnZCRsTi/PW3NsMTllBl4//chCjkNlpRGblT51iwHP9x75ir5WEs4GyyIRrOqky8C52PQy61GdTn2oprU6Wu6/zZMIj6KVUBuYkvHB2Is35LvY7VdWlIyh8vfXYkYapB209hE+248gQWsqGCrITZbhS7RoRTseB2Gqn3NCuro1uSkb07fP0QwA/aPNJX9FCa/11vi6JKqqEiwI3q9ojiJ2RAynp8ipPNvn8AovWCJ3Z/+2FYiAs2tsoH/2SIg1MKjdAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFEqX2vsB/Oh2kmfJPl1ON6+tNuwbMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA9Bj3cuCmmqLFyXn91zCjNVMjzjtnZlS1jc34kgNrwO1r2W9Dp9jMRZtHpGX3my+/7vr3jylB3qdX0OQupEqyBr6GsFfcojpIKIhs/D47cYAQMkmQfctV03UuebM/SAgGZR/yIvlQLiC52x58trWiN63AeVBopljHG4I+mLw1flBRu/1LjRRG7I1gmhXcZmodRQOEEF8okCrLqIzTZv4/Y+fs7TdigSfMeVQpdieGr9f1nMdRndcpgBmUErS+0PUoUTzBGYIKbnPSKWUv/9RJPAkJugf8kNKLyNwHHvbi+dibNC9JwyJiWL7S8QHwDe48b/clDl107GgIVMgEStGSNKK4ns4blinpJs8PoIR49cgR61sYuAPub+gaf1dimhc3qlqKWTYBDOLS9+d3ugyWw7gKDxygbalTsR4kERDO/jEKmg6wPmaM77Coh5ugpW1xAUBonrma3n8cdwEN35izPAwB45DEKc09E8p00l8Wl9O5Mi28feOMSF/QF6O6MFGtkgP90QpF+70BoVm1Ns5hQsJEmfyRPNFhvUL+SdzVc6pYOQWO5vvm1B86suZn3JmCbJG2pB9AQC5uvGL1v7IRZ177aD50gq7eBCIlgw1kP8to3rNXx8JQTAxmGMe7p1ffRR6ZC8/jAfENyEY7x99Qe+p4pY/s1Dn6M0IX8Juqb5A=="
}
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		EVIDENCE_EVENT_SIGNED_BANKID

		Documents signed with BankID by Helene Viktoria Kindstedt (ssn: 196904010227, email: helene.kindstedt@dyslexi.org, signeeId: 63e27bfa8e3097ef87a73e4d)


                                

                                signEvidenceData:


                                {
  "user": {
    "personalNumber": "196904010227",
    "name": "Helene Viktoria Kindstedt",
    "givenName": "Helene Viktoria",
    "surname": "Kindstedt"
  },
  "device": {
    "ipAddress": "176.10.146.75"
  },
  "cert": {
    "notBefore": "1602885600000",
    "notAfter": "1760651999000"
  },
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Stadgar för Dyslexiförbundet 


Normalstadgar för Lokalföreningar 
Antagna av förbundets kongress 23 oktober 2022. 


§ 1 Ändamål 


Mom 1 


Dyslexiförbundet, har till ändamål att stödja personer med funktionsnedsättningen läs- och 


skrivsvårigheter/dyslexi och/eller matematiksvårigheter/dyskalkyli samt att tillvarata och 


bevaka deras intressen. 


Mom 2 


Förbundet har till uppgift att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse 


för funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter 


/dyskalkyli - både bland sina medlemmar och ute i samhället. Förbundet ska för sina 


medlemmar skapa social gemenskap, ge råd och stöd samt verka intressepolitiskt. 


Mom 3 


Förbundets verksamhet regleras av en verksamhetsplan och en budget, som fastställs vid varje 


ordinarie kongress. 


Mom 4 


Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 


Förbundet motverkar all diskriminering utifrån kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk 


tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 


ålder. 


Mom 5 


Personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och/eller matematiksvårigheter/dyskalkyli ska 


ha ett avgörande inflytande i kongress, styrelser och andra beslutande församlingar inom 


Dyslexiförbundet. 


 


§ 2 Namn, organisation. 


Mom 1 
Lokalföreningens namn är ”Dyslexiförbundet Lokalförening .......................” 


Lokalföreningens organisation är årsmöte, lokalföreningsmöte, styrelse och sektion(er). 


Mom 2   


Lokalförening verkar inom ett av distriktet fastställt geografiskt område, oftast en eller flera 


kommuner. Undantagsvis kan en kommun ha flera geografiskt skilda lokalföreningar. Ingen 


del av distriktets område bör sakna lokalförening. 


Lokalförening utgörs av Enskilda medlemmar och Stödmedlemmar. 


Lokalföreningens verksamhetsområde omfattar ..................................... kommun/er.   


Mom 3 


Lokalföreningens säte är ........................................ kommun.   







 


 


Mom 4 


Vid bildande av lokalförening ska föreningen efter samråd med distriktet anta dessa stadgar, 


besluta om namn, verksamhetsområde och säte, anordna konstituerande möte enligt 


tillämpliga delar i § 6 och därefter ansöka om medlemskap i förbundet. 


Kan enighet inte uppnås med distriktet ska frågan hänskjutas till förbundsstyrelsen för 


avgörande. 


 


§ 3 Medlemskap 


Mom 1 


Medlem i förbundet kan den bli, som vill främja förbundets ändamål och erkänner dessa 


stadgar. 


Medlem organiseras i den lokalförening som finns på bostadsorten. Finns ingen lokalförening 


organiseras medlemmen i distriktet på bostadsorten. 


Medlem kan fritt byta förening, men endast tillhöra en förening i förbundet. 


Mom 2 


Medlemskategorier i förbundet är: 


  


-  Enskild medlem 


-  Stödmedlem 


Nedre åldersgräns för medlemskap är fem år för Enskild medlem. 


Enskild medlem, som fyller tretton år innevarande år, har rösträtt och kan inneha 


förtroendeuppdrag. 


Juridiska personer och institutioner som skolor, företag och andra föreningar med flera kan 


endast vara Stödmedlem. 


Mom 3 


Medlem ska erlägga av kongressen fastställd medlemsavgift. 


Betalning ska vara förbundet tillhanda 31 december för kommande år.  


För medlem, som trots påminnelser brister i betalning, upphör medlemskapet vid tidpunkt 


som administrativt fastställs av förbundsstyrelsen.  


Mom 4 


Medlem, som bryter mot stadgan eller på annat sätt allvarligt skadar förbundet eller dess 


intressen, kan uteslutas av förbundsstyrelsen enligt riksförbundets stadgar § 3 mom 5. 


Mom 5 


Medlem som är missnöjd med beslut fattat av lokalförening, distrikt eller förbundsstyrelse har 


rätt att skriftligt överklaga beslutet hos den nivå, där beslutet är fattat och därefter på högre 


nivå. Överklagandet ska protokollföras på årsmöte eller styrelsemöte. 


 


§ 4 Lokalföreningsmöten 


Mom 1 


Lokalföreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. 


Lokalföreningens årsmöte äger rum på tid och plats som bestäms av lokalföreningens styrelse 


och ska hållas senast den 15 mars. 







 


 


Mom 2 


Lokalföreningsmöte utöver årsmöte bör hållas minst en gång per år. 


Till detta möte kallas samtliga medlemmar. Mötet är rådgivande till lokalföreningens styrelse. 


Mom 3 


Lokalföreningens styrelse kallar samtliga medlemmar till lokalföreningens årsmöte minst tre 


veckor i förväg. Från denna tidpunkt ska årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga för 


föreningens medlemmar. 


Årsmötet behandlar av lokalföreningens styrelse väckta förslag samt motioner från enskilda 


medlemmar. 


Mom 4  


Lokalföreningens årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet. 


Vid lika röstetal avgör lotten. Varje närvarande enskild medlem äger en röst. 


Lokalföreningens styrelse äger yttrande-, förslags- och rösträtt i alla frågor som inte rör det 


gångna årets verksamhet och förvaltning. I dessa frågor äger de endast yttranderätt. 


Beslut fattas genom öppen omröstning. 


Vid personval kan sluten omröstning begäras och ska då verkställas. 


Mom 5 


Lokalföreningens övriga möten fattar beslut genom öppen omröstning om inget annat begärs. 


Vid lika röstetal avgör lotten.  


Mom 6 


Val ska beredas av en valberedning som väljs av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. 


Valberedningen bör bestå av tre ledamöter och en ersättare. Under verksamhetsperioden 


utgörs valberedningen av dess ordinarie ledamöter. Vid ordinarie ledamots avsägelse av 


uppdraget under perioden ersätts den av ersättaren. Valberedningen utser sammankallande 


inom sig. 


Mom 7 


Till distriktets årsmöte väljer lokalföreningens årsmöte ombud och ersättare. Minst hälften av 


dessa skall ha egen funktionsnedsättning eller vara anhörig enligt § 1 mom 5. 


Antalet ombud regleras av distriktets stadgar § 4 mom 4. Distriktsstyrelsen ska senast den 15 


februari meddela lokalföreningarna antalet ombud. 


 


§ 5 Extra lokalföreningsårsmöte 


Mom 1 


Extra lokalföreningsårsmöte hålls när lokalföreningens årsmöte eller styrelse så beslutar eller 


när revisorerna eller minst hälften av de enskilda medlemmarna så begär. Mötet hålls senast 


två månader efter det begäran inkommit. 


Kallelse med handlingar till extra årsmöte ska ske senast två veckor före mötet. 


Mom 2 


Extra lokalföreningsårsmöte får inte behandla eller fatta beslut i andra ärenden än de, som 


angivits i kallelsen till lokalföreningens extra årsmöte. I övrigt gäller samma regler som för 


det ordinarie lokalföreningsårsmötet. 


 







 


 


§ 6 Förhandlingsordning vid årsmötet 


Mom 1 


Val av lokalföreningens styrelse samt ersättare och revisorer sker på två år. 


Ordförande och kassör väljs på skilda år liksom halva lokalföreningens styrelse samt ersättare 


och revisorer. 


Mom 2 


Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 


1. Årsmötets öppnande 


2. Upprättande och justering av röstlängd 


3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts 


4. Fastställande av dagordning 


5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 


6. Val av två protokolljusterare 


7. Val av minst två rösträknare 


8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 


9. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 


10. Beslut i anledning av vinst eller förlust och fastställande av resultat- och 


balansräkningar. 


11. Fråga om ansvarsfrihet för lokalföreningens styrelse för verksamhetsåret 


12. Behandling av motioner och förslag 


13. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 


14. Beslut om antalet ledamöter, dock minst fem personer, i lokalavdelningens styrelse för 


nästa period. Undantagsvis kan tre ledamöter accepteras under längst ett år. 


15. Val av ordförande 


16. Val av kassör 


17. Val av övriga styrelseledamöter 


18. Val av minst 2 ersättare som träder in i den ordning de väljs 


19. Val av två revisorer och en revisorsersättare 


20. Val av valberedning (se § 4 mom 6) 


21. Val av ombud till distriktets möten 


22. Övriga frågor att hänskjuta till lokalföreningsstyrelsen 


23. Årsmötets avslutande. 


Mom 3 


Motion kan väckas av varje enskild medlem.  


Motion från enskild medlem inlämnas till lokalföreningen före 1 februari. 


Lokalföreningens styrelse har att yttra sig över densamma och utsända motion och yttrande 


med årsmöteshandlingarna inför lokalföreningens årsmöte. 


Motion till distriktets årsmöte kan väckas av lokalföreningens styrelse och ska vara distriktet 


tillhanda senast den 16 mars.  


Motion till förbundets kongress kan väckas av Enskild medlem eller lokalföreningens styrelse 


och ska vara distriktet tillhanda senast den 16 mars. 


Mom 4 


Lokalföreningen ska före den 15 april till distriktet sända in kopior på årsmöteshandlingarna; 


dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, 


årsmötesprotokoll, aktuell styrelselista och årsmötesprotokoll. Verksamhetsberättelse, 


ekonomisk berättelse, styrelse- och uppdragslista sänds före den 15 juni även till förbundet. 


För förening som brister i förvaltning och redovisning kan distriktets styrelse besluta om att 







 


 


innehålla medlemsavgifterna tills bristerna är åtgärdade.  


Distrikt eller förbund kan även i sådana fall besluta om att med egna revisorer revidera 


verksamhet och förvaltning. Styrelsen ska då hjälpa dessa revisorer i deras uppdrag. 


§ 7 Lokalföreningens styrelse 


Mom 1 


Lokalföreningens styrelse leder lokalföreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa 


stadgar och av lokalföreningen på årsmötet fattade beslut. 


Mom 2 


Snarast efter årsmötet samlas den nyvalda styrelsen för konstituering. Uppdrag, som ej valts 


av årsmötet, fördelas på styrelsens ledamöter. Dessa kan vara vice ordförande, sekreterare, 


postmottagare, kontaktperson, ansvariga för olika verksamheter osv. Styrelsen ska också utse 


firmatecknare enligt § 9 och tecknare av bank- och betalkonton mm. 


Mom 3 


För att styrelsen ska vara beslutsmässig ska minst hälften av det av årsmötet beslutade antalet 


styrelseledamöter närvara vid mötet. Ledamöter kan ersättas av ersättare. För besluts giltighet 


fordras dock alltid tre närvarande styrelseledamöter inklusive ersättare. 


Beslut fattas med enkel majoritet. 


Lokalföreningens styrelse bör sammanträda minst fyra gånger per år och för övrigt när 


ordförande eller en tredjedel av styrelsens ordinarie ledamöter så kräver. 


Mom 4 


Av lokalföreningen anställd eller kontrakterad person kan ej inneha plats i lokalföreningens 


styrelse. En sådan person kan dock adjungeras. 


§ 8 Sektioner 


Sektion kan bildas för medlemsgrupper såsom föräldrar, ungdomar, forskare och pedagoger 


eller andra med specifika inriktningar. 


Sektionens verksamhet ska bedrivas inom ramen för förbundets allmänna mål och 


verksamhet. 


Sektioner leds av en av lokalföreningsstyrelsen utsedd ansvarsgrupp och rapporterar direkt till 


denna. 


Riktlinjer för verksamheten fastställs av kongress eller förbundsstyrelse. 


§ 9 Ekonomisk förvaltning 


Mom 1 


Lokalföreningens tillgångar förvaltas och sköts av dess styrelse enligt god redovisningssed. 


Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. 


Mom 2 


Lokalföreningens firma tecknas av minst tre personer, varav två i förening.  


Lokalföreningens styrelse utser dessa. 


 


 







 


 


§ 10 Revision 


Lokalföreningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer. Revisor 


behöver ej vara medlem i förbundet. 


Revisionen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed. 


Årsredovisningen, innefattande verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, ska vara 


revisorerna tillhanda senast den 1 februari. 


Revisionsberättelsen ska överlämnas till lokalföreningens styrelse senast den 1 mars. 


Revisor ska ej stå i beroendeställning till någon i styrelsen eller på annat sätt vara jävig. 


Som jäv räknas nära släktskap eller annan nära privat relation. Som jäv räknas även 


yrkesmässig beroendeställning eller affärsmässig relation.  


§ 11 Stadgeändring 


Mom 1 


Ändring av dessa stadgar kan endast göras av förbundets kongress. 


Förbundsstyrelsen har mellan kongresserna tolkningsföreträde vid oenighet om hur stadgarna 


ska tolkas. 


Mom 2 


Kongress eller förbundsråd kan på förslag av förbundsstyrelsen fastställa föreskrifter till dessa 


stadgar. 


§ 12 Föreningens upplösning 


Föreningen kan innan den eventuellt upplöses läggas vilande. Detta innebär att ingen styrelse 


och verksamhet finns. Tillgångarna förvaltas av det distrikt föreningen tillhör eller förbundet 


under en övergångsperiod medan man prövar att återstarta verksamheten. 


En förening kan vara vilande i högst tre år. Därefter ska den återstartas eller upplösas. 


För beslut om upplösning fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande 


lokalföreningsårsmöten varav ett ska vara ordinarie, till vilket medlemmarna ska kallas enligt 


§ 4. Mellan mötena skall förflyta minst fyra veckor. 


Vid lokalföreningens eventuella upplösning ska tillgångarna tillfalla det distrikt 


lokalföreningen tillhör. Därefter ska tillgångarna om möjligt överföras till den lokalförening 


som övertar verksamhetsområdet. 


Saknas distrikt ska tillgångarna överföras till förbundet. 
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