
 

 

Stadgar för Dyslexiförbundet 

Stadgar för Riksförbundet 
Antagna av förbundets kongress 23 oktober 2022. 

§ 1 Ändamål 

 
Mom 1 

Dyslexiförbundet har till ändamål att stödja personer med funktionsnedsättningarna 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 könsuttryck, 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 Organisation 

 
Mom 1 

Riksförbundets organisation är kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse och sektioner. 

Riksförbundets säte är Stockholms kommun. 

 

Mom 2 

Distrikt verkar inom ett av förbundet fastställt geografiskt område, oftast ett län eller en region. 

Distrikt utgörs av en eller flera lokalföreningar. 

 

Mom 3 

Lokalförening kan omfatta en eller flera kommuner. Undantagsvis kan en kommun ha flera 

geografiskt skilda lokalföreningar. 

 



 

 

§ 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. 

Stödmedlem har ej rösträtt och kan ej inneha förtroendeuppdrag eller utses till representant för 

Dyslexiförbundet.  

 

Mom 3 

Medlem ska erlägga fastställd medlemsavgift. 

Medlemsavgiften ska vara inbetald till förbundet senast den 31 december för kommande år. 

Medlem, som trots påminnelser brister i betalning, upphör medlemskapet vid tidpunkt som 

fastställs av förbundsstyrelsen.  

 

Mom 4 

Kongressen beslutar om medlemsavgiftens storlek. Avgiften betalas till riksförbundet. 

Kongressen beslutar om hur stor procentandel av avgiften, som ska tillfalla distrikten. 

 

Mom 5 

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

intressen, kan uteslutas av förbundsstyrelsen.  

Medlem ska dessförinnan ges tillfälle att yttra sig. 

Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning ska fattas med minst två tredjedels majoritet. 

Förbundsstyrelsen kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem. 

Beslutet om uteslutning kan skriftligt överklagas hos Förbundsråd eller Kongress och en sådan 

handling ska sändas in till förbundsstyrelsen inom 30 dagar efter det att medlemmen fått ta del 

av beslutet. 

 

Mom 6 

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 Kongress 

 
Mom 1 

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Kongressen 

äger rum på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen och ska hållas under oktober 

månad. 

 

Mom 2 

Kongressen ska utlysas senast den 1 februari kongressåret. 

Handlingar ska vara ombuden tillhanda minst fem veckor före kongressens öppnande. 

 

Mom 3 

Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare samt ombud från distrikten.  

Ersättare har ej rösträtt. 

Fördelningen av ombuden sker på sådant sätt att både geografisk och proportionell balans 

uppnås. 

Ombuden fördelas så att varje distrikt först får ett ombud (=geografiskt). 

Övriga ombud fördelas därefter proportionellt mot antalet enskilda medlemmar på så sätt att för 

varje påbörjat antal om 200 enskilda medlemmar den 31 december året innan kongressen ges 

distriktet ett ombud. Fördelningen ska vara gjord och meddelad före 1 mars det år kongress 

hålls. Fördelningen gäller fram till nästa ordinarie kongress. 

I län/region som saknar distrikt fördelas ombuden mellan lokalföreningarna proportionellt mot 

antalet enskilda medlemmar.  

 

Mom 4 

Kongressens beslut fattas med enkel majoritet, utom vad som gäller enligt § 13 och § 14. Vid 

lika röstetal avgör lotten. Varje närvarande ombud och förbundsstyrelsens ledamöter äger var 

sin röst. I alla frågor som rör den gångna kongressperiodens verksamhet och förvaltning har 

förbundsstyrelsen endast yttranderätt. 

Beslut fattas genom öppen omröstning. 

Vid personval kan sluten omröstning begäras och ska då verkställas. Vid sluten omröstning ska 

så många personer, som valet avser, sättas upp på valsedeln. Valsedel, som ej uppfyller detta, är 

ogiltig. 

 

Mom 5 

Val ska beredas av en valberedning som väljs av kongressen för hela kongressperioden. 

Valberedningen ska bestå av ordförande samt fyra ledamöter och tre ersättare. Samtliga 

ordinarie ledamöter ska komma från olika distrikt. Ersättare kan om inga andra förslag finns 

komma från samma distrikt som ordinarie ledamot gör.   

Under verksamhetsperioden utgörs valberedningen av dess ordinarie ledamöter. 

Vid ordinarie ledamots avsägelse av uppdraget under perioden ersätts den av ersättare som i 

första hand kommer från ett annat distrikt. Valberedningen sammankallas av dess ordförande. 

Valberedningen utser inom sig ordförande. 

 

Mom 6 

Förslag till personval vid kongressen lämnas skriftligt eller muntligt till valberedningens 

ordförande senast den 1 juni i kongressåret. Därefter får inga ytterligare nomineringar lämnas. 
Valberedningen har att sända ut sitt förslag med kongresshandlingarna. Vid situationer då inga 

nomineringar har lämnats in eller vid fyllnadsval får nomineringar läggas fram till 

valberedningen till kongress och förbundsråd. 



 

 

 
 
 
 

Mom 7 

Medlem i förbundet kan i mån av plats och på egen bekostnad närvara vid kongressen, men 

äger ej yttranderätt. 

 

§ 5 Extra kongress 

 
Mom 1 

Extra kongress hålls när kongress, förbundsråd eller förbundsstyrelse så beslutat eller senast två 

månader efter det att revisorerna eller minst hälften av förbundets distrikt så begärt. 

Extra kongress kan sammankallas utan iakttagande av de i § 4 mom 2 angivna tiderna. 

Handlingar rörande kongressen ska vara ombuden tillhanda senast två veckor innan 

kongressens öppnande. 

 

Mom 2 

Extra kongress får endast behandla eller fatta beslut i ärenden som angivits i kallelsen till den 

extra kongressen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie kongress i tillämpliga delar. 

 

§ 6 Förhandlingsordning vid kongress 

 
Mom 1 

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas: 

1. Kongressen öppnas 

2. Upprättande och justering av röstlängd 

3. Fråga om kongressen blivit utlyst enligt stadgarna 

4. Fastställande av dagordning och arbetsordning för kongressen 

5. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för kongressen 

6. Val av två protokollsjusterare 

7. Val av minst två rösträknare 

8. Val av eventuella kongressutskott 

9. Valmöte - förslag och nomineringar till personval 

10. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för verksamhetsåren 

11. Förbundsstyrelsens rapport över utestående motioner från föregående kongress. 

12. Rapport av alla nödvändiga justeringar av verksamhetsplan, som förbundsråd har tagit 

sedan förra kongressen. Inklusive argumenten varför det gjordes. 

13. Ekonomiska berättelser och revisionsberättelser för verksamhetsåren 

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

balansräkningar. 

15. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för de gångna verksamhetsåren 

16. Behandling av motioner och förslag 

17. Fastställande av verksamhetsplan 

18. Beslut om medlemsavgifter och fördelning av dessa mellan riks- och distriktsnivå 

19. Beslut om budget  

20. Beslut om antalet ledamöter i förbundsstyrelsen för nästa period, dock minst sju 

ledamöter och tre ersättare. Antalet ledamöter ska dock vara udda. 

21. Val av förbundsordförande 



 

 

22. Val av vice ordförande 

23. Val av ekonomiansvarig.  

24. Val av förbundsstyrelsens övriga ledamöter 

25. Val av förbundsstyrelsens ersättare, som träder in i tur och ordning som de får röstetal 

eller blir valda. 

26. Val av två förtroende revisorer och två revisorsersättare 

27. Val av valberedning (se även § 4 mom 5) 

28. Övriga frågor att hänskjuta till förbundsstyrelsen 

29. Kongressen avslutas. 

 

Mom 2 

Motion till kongressen kan väckas av varje enskild medlem samt även av 

lokalföreningsstyrelser och av distriktsstyrelser.  

Motion från enskild medlem eller lokalförening ska inlämnas till respektive distriktsstyrelse 

senast den 16 mars. Distriktets årsmöte yttrar sig därefter över motionen och sänder motion och 

sitt yttrande vidare till förbundet senast den 1 juni kongressåret. 

Motionen ska med förbundsstyrelsens yttrande ingå i handlingarna till kongressen. 

Beträffande motioner till Extra kongress utfärdar Förbundsstyrelsen särskilda anvisningar. 

 

§ 7 Förbundsråd 
 

Mom 1 

Förbundsrådet har till huvudsaklig uppgift att granska förbundsstyrelsens förvaltning år för år 

under kongressperioden. I sin roll är förbundsrådet rådgivande till förbundsstyrelsen 

Förbundsrådet kan fatta beslut under kongressperioden enligt § 7 mom 4 samt i frågor som 

förbundsstyrelsen lyfter till förbundsrådet. 

 

Mom 2 

Förbundsrådet består av förbundsstyrelsens ledamöter, distriktens och sektionernas 

ordföranden, eller annan representant som distriktet eller sektionen utser. 

Förbundsstyrelsens ersättare äger rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt. 

Förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt i alla frågor förutom i fråga om ansvarsfrihet och 

inkallelse till extra kongress. 

Saknas distrikt representeras länet/regionen av den lokalförening som har flest antal enskilda 

medlemmar årsskiftet innan förbundsrådet. Län/region som helt saknar föreningar blir 

orepresenterat vid förbundsrådet. 

 

Mom 3 

Förbundsrådet sammanträder minst en gång om året, dock ej under ordinarie kongressår. 

Ordinarie sammanträde hålls under oktober månad. Kallelse utsänds av förbundsstyrelsen minst 

två månader och handlingar utsänds minst fem veckor före förbundsrådets öppnande.  

 

Mom 4 

Förbundsrådet ska besluta om extra kongress då mötet inte lämnar ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen.  

Förbundsrådet äger rätt att förrätta fyllnadsval till vice ordförande, ekonomiansvarig, 

ledamöter, ersättare till förbundsstyrelsen, revisor, revisorsersättare, valberedning.  

Förbundsstyrelse n äger rätten att avgöra om fyllnadsval skall göras av ersättare. 

Val ska beredas av förbundets valberedning. Valen gäller fram till nästkommande kongress. 



 

 

Förbundsrådet har även rätt att besluta i ärenden rörande uteslutning enligt § 3, samt att besluta 

om föreskrifter till dessa stadgar. 

 

 

 

Mom 5 

I övrigt gäller de bestämmelser i tillämpliga delar som reglerar kongressen enligt § 4, mom 4, 6 

och 7. 

 

 

Mom 6 

Förhandlingsordning vid förbundsrådet 

1. Öppnande 

2. Upprättande och justering av röstlängd 

3. Fråga om förbundsrådet blivit utlyst enligt stadgarna. 

4. Fastställande av Dagordning och Arbetsordning 

5. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två justeringsmän, två rösträknare för 

förbundsrådet. 

6. Förbundsstyrelsens redovisning för föregående verksamhetsår; verksamhet och 

ekonomi. 

7. Revisionsberättelse. 

8. Frågor i anledning av vinst eller förlust, samt om resultat- och balansräkningar och 

rekommendation om detta till nästkommande kongress. 

9. Fråga om ansvarsfrihet och rekommendation om detta till nästkommande (extra) 

kongress. 

10. Förbundsstyrelsens muntliga rapport över innevarande verksamhetsår. 

11. Eventuella fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Förutom val av förbundsordförande. 

12. Eventuella frågor hänskjutna av föregående kongress. 

13. Eventuella frågor angivna i utsänd dagordning. 

14. Övriga frågor att hänskjuta till förbundsstyrelsen 

15. Avslutning. 

 

§ 8 Förbundsstyrelse 

 
Mom 1 

Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan kongresserna. 

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av 

kongressen fattade beslut. 

 

Mom 2 

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

styrelseledamöter närvara vid mötet. Ledamöter kan ersättas av ersättare.  

Beslut fattas med enkel majoritet. 

Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och för övrigt när ordförande eller en 

tredjedel av styrelsens röstberättigade ledamöter så kräver. 

Förbundsstyrelsen kan vid behov adjungera personer med speciell kompetens. 

Till förbundsstyrelsen kan adjungeras kanslichef. 



 

 

 

Mom 3 

Förbundsstyrelsen biträds av ett arbetsutskott (AU) där förbundsordförande plus två ledamöter 

ingår som förbundsstyrelsen utser.  

Förbundsstyrelsen fastställer arbetsordning för AU.  AU ska dokumentera mötena och 

rapportera beslut och ställningstaganden till förbundsstyrelsen. 

Arbetsutskottet kan vid behov adjungera personer med speciell kompetens. 

Till arbetsutskottet kan adjungeras kanslichef. 

 

 

 

Mom 4 

Förbundsstyrelsen kan under sig forma olika arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper är underställda 

förbundsstyrelsen och alla befogenheter ska finnas reglerade i beslut i förbundsstyrelsen. 

Grupperna ska kontinuerligt återrapportera till förbundsstyrelsen och redovisa gjorda 

ställningstaganden. Grupperna är ansvariga för sina beslut. 

Gruppernas möten ska dokumenteras på lämpligt sätt. 

 

Mom 5 

Av förbundet anställd eller kontrakterad person kan inte vara ledamot eller ersättare i 

förbundsstyrelsen. En sådan person kan dock adjungeras. 

 

§ 9 Förbundskansli 

 
Förbundet har för sitt fortlöpande arbete ett kansli med anställd personal. 

Om kansliet har mer än tre anställda ska en av de anställda utses till kanslichef. 

Styrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret, men kan delegera arbetsgivaransvaret för  

kanslichefen till AU. 

Om kanslichef utses, delegeras arbetsgivaransvar och arbetsledning för övrig personal till 

denna. 

Kansliet bereder i samråd med styrelsen ärenden till kongress och förbundsråd och i samråd 

med AU ärenden till förbundsstyrelsen samt verkställer fattade beslut. 

 

§ 10 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 ändamål. 

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

förbundsstyrelsen. Riktlinjer och arbetsuppgifter fastställs av kongress eller förbundsstyrelse. 

 

§ 11 Ekonomisk förvaltning 

 
Mom 1 

Förbundets tillgångar förvaltas och sköts av förbundsstyrelsen enligt god redovisningssed. 

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

 

 



 

 

Mom 2 

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

Förbundsstyrelsen utser dessa. 

 

§ 12 Revision 

 
Förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning, samt riksförbundets räkenskaper granskas av 

tre revisorer varav en kvalificerad/auktoriserad revisor. Förbundsstyrelsen utser/upphandlar 

kvalificerad/auktoriserad revisor och en ersättare.  

De båda övriga förtroende revisorerna bör koncentrera sin revision på förbundets verksamhet 

och att den står i överensstämmelse med stadgar, ändamål, fattade beslut och 

verksamhetsplaner. 

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 april. 

Revisionsberättelsen ska överlämnas till förbundsstyrelsen senast den 30 april. 

Revisionsberättelsen föredras av en av revisorerna på kongressen och på förbundsråd. 

 

§ 13 Stadgeändring 

 
Mom 1 

För ändring av förbundets stadgar fordras två tredjedels majoritet vid en ordinarie kongress 

eller enkel majoritet vid två på varandra följande kongresser, varav en ska vara ordinarie 

kongress. 

Förbundsstyrelsen har mellan kongresserna tolkningsföreträde om hur stadgarna ska tolkas. 

 

Mom 2 

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

stadgar. 

 

§ 14 Förbundets upplösning 

 
För beslut om upplösning av förbundet fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra 

följande kongresser, varav en ska vara ordinarie kongress. 

Mellan kongresserna skall förflyta minst sex månader. 

Vid förbundets eventuella upplösning ska tillgångarna tillfalla ett ändamål som överensstämmer 

med förbundets ändamål enligt § 1 mom 1.  Kongressen beslutar härom. 
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  "ocspResponse": "MIIHqAoBAKCCB6EwggedBgkrBgEFBQcwAQEEggeOMIIHijCCATOhgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMzAxMjQxODQ4MjhaMFgwVjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIO5xRX5Y2ILyAABgPMjAyMzAxMjQxODQ4MjhaoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EIJN4MtI+5DGvpmL3plN8kCrpRQIlrCuWYBWMW6TxGf2wMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAIyTSFHioVMNsIXcyreafheOpfxcaB+8MIoHfiKEC3OdR7VxYFpy4J57ICWAK1d+Z4b2RA7R6UJooblhZk6qfcixNFzXZkNIY1Yt6YC/3cx2KR/zJSgoDpbbP+i5gCIbxh+lTeDaIY3KpNvBi9YRNRsZ416CCGO+0UtzPVEpSugm9JH4P66kBPOK6DqSzm2en4bghNO4cXukDX3u0W/2kPyaDzUc1XYMRp2R7MQRfiNrv8DBfv/4/mA3B+ZV+lIyNhfssVt0ew23U5sYqTWZut49LgyHOYvPiEaDHuvm4ycnaz3PHWzEX0Hzsicdzbr0iLZ0w49SiBm+UnYQSLSylEoIIFOzCCBTcwggUzMIIDG6ADAgECAgh1e82eHrnH9TANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBkTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxQzBBBgNVBAMMOlN2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIxMDAyMjIwMDAwWhcNMjMwNDAzMjE1OTU5WjCBjDELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxPjA8BgNVBAMMNUhhbmRlbHNiYW5rZW4gQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwsPvw09o+zc+8EG0A8iZQmO3Sw2L4HKMsRDoM0icLJIYr6XZmwt4HljwgEMqEwRGXu2j7IPDkgcFP+Z6d+xuK1R4bRjEQygAAj84y8BBEazQvjMDG481d3p7kmtNxocB1zIJb4pQcbh6PiCoIsq9SokVamazk7tL2Z562UxC3+uDssR61VFJEHLQamOACB598yZ8fuB2yoNT5Jhm19TxYxIYg72zuuqNQPMgwD/tGNvc4tqmMwd/P6oO4xJF2bGRGVG9bMdRuqPifpTKNkki8VIBH9mTfkh3HBzYc01nGf4nwvi5juEZTa26I2VZKgmaLtXvHHzRqVvBi/kJQd2rGQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBR1JY3hH0gSWv82aJ9jZCtb9yIEdzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAg2bMzszXl8AIhZjKQNpKxIri/TzTrpVuJdq4FUV33SOb8G5A4nzo0Aaf8FgspQzcRUNqXIT1OcUv/6bIdJda7wxMM+p47Ib/KLfXpboewkY/LMwD2JihSolniOjZg3/rLu/K5vztR7AJ/ihSF6lsSe2Yi/PilT1D44HiZgVDulyEEdzwSkd71usv5eC35oVLLse6wIGNSOWjw+stui/y0pu2oOGjsVmcbm35xn9ospWHXFBXDMPkG987Y7orvg1HmAuwEgFMIycw77sHbNQM5dRM/wjoP55Ta6CrtGdIYanwZWIaik1XXZYjsozw6R0BLOWjbHJ726lAGI9xEqes/H1ZS5g7mZoD+06AQ4fnHLX2nwQuB+zd3L5ZUr+ABO7yyR7/Vc1gJmVYp9CgTINtAuOOn8IjuEIYN8UlvzdTqEvQm3S7pnCvKKjCyKhtbDmnRPw1vTyNYWOJLCceJzi0aNl+t5uXXy7J8WZtOaiGxbP/1dea/RFlaexBlOK6v8Klu2KDNtgJ7+lESUeh5beq3rryYoSX6BLdvf7a4KKK7thmHS0jzE3NW/dIDgXZXTQrJlR3ahOOuvlMzRKsVz0TlvUKomhhmKyB3bCaeF3aI74JVB4WV15bxzX1uYWhzYYeYmLbXkuF3sV6oxC9cs2+S3exOSwRsKjYt/LFUn+FJKk="
}


                        		2023-01-24T18:48:28.297Z



		EVIDENCE_EVENT_OPEN

		eSigning opened by Catrine Folcker (email: catrine.folcker@dyslexi.org, signeeId: 63d0227b5eddf0a5c2f2f9a2)


                        		2023-01-24T21:21:28.849Z



		EVIDENCE_EVENT_SIGNED_BANKID

		Documents signed with BankID by Catrine Folcker (ssn: 197307302021, email: catrine.folcker@dyslexi.org, signeeId: 63d0227b5eddf0a5c2f2f9a2)


                                

                                signEvidenceData:


                                {
  "user": {
    "personalNumber": "197307302021",
    "name": "CATRINE FOLCKER",
    "givenName": "CATRINE",
    "surname": "FOLCKER"
  },
  "device": {
    "ipAddress": "94.191.152.7"
  },
  "cert": {
    "notBefore": "1642978800000",
    "notAfter": "1737759599000"
  },
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Stadgar för Dyslexiförbundet 


Stadgar för Riksförbundet 
Antagna av förbundets kongress 23 oktober 2022. 


§ 1 Ändamål 


 
Mom 1 


Dyslexiförbundet har till ändamål att stödja personer med funktionsnedsättningarna 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 könsuttryck, 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 Organisation 


 
Mom 1 


Riksförbundets organisation är kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse och sektioner. 


Riksförbundets säte är Stockholms kommun. 


 


Mom 2 


Distrikt verkar inom ett av förbundet fastställt geografiskt område, oftast ett län eller en region. 


Distrikt utgörs av en eller flera lokalföreningar. 


 


Mom 3 


Lokalförening kan omfatta en eller flera kommuner. Undantagsvis kan en kommun ha flera 


geografiskt skilda lokalföreningar. 


 







 


 


§ 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. 


Stödmedlem har ej rösträtt och kan ej inneha förtroendeuppdrag eller utses till representant för 


Dyslexiförbundet.  


 


Mom 3 


Medlem ska erlägga fastställd medlemsavgift. 


Medlemsavgiften ska vara inbetald till förbundet senast den 31 december för kommande år. 


Medlem, som trots påminnelser brister i betalning, upphör medlemskapet vid tidpunkt som 


fastställs av förbundsstyrelsen.  


 


Mom 4 


Kongressen beslutar om medlemsavgiftens storlek. Avgiften betalas till riksförbundet. 


Kongressen beslutar om hur stor procentandel av avgiften, som ska tillfalla distrikten. 


 


Mom 5 


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


intressen, kan uteslutas av förbundsstyrelsen.  


Medlem ska dessförinnan ges tillfälle att yttra sig. 


Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning ska fattas med minst två tredjedels majoritet. 


Förbundsstyrelsen kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem. 


Beslutet om uteslutning kan skriftligt överklagas hos Förbundsråd eller Kongress och en sådan 


handling ska sändas in till förbundsstyrelsen inom 30 dagar efter det att medlemmen fått ta del 


av beslutet. 


 


Mom 6 


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 Kongress 


 
Mom 1 


Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Kongressen 


äger rum på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen och ska hållas under oktober 


månad. 


 


Mom 2 


Kongressen ska utlysas senast den 1 februari kongressåret. 


Handlingar ska vara ombuden tillhanda minst fem veckor före kongressens öppnande. 


 


Mom 3 


Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare samt ombud från distrikten.  


Ersättare har ej rösträtt. 


Fördelningen av ombuden sker på sådant sätt att både geografisk och proportionell balans 


uppnås. 


Ombuden fördelas så att varje distrikt först får ett ombud (=geografiskt). 


Övriga ombud fördelas därefter proportionellt mot antalet enskilda medlemmar på så sätt att för 


varje påbörjat antal om 200 enskilda medlemmar den 31 december året innan kongressen ges 


distriktet ett ombud. Fördelningen ska vara gjord och meddelad före 1 mars det år kongress 


hålls. Fördelningen gäller fram till nästa ordinarie kongress. 


I län/region som saknar distrikt fördelas ombuden mellan lokalföreningarna proportionellt mot 


antalet enskilda medlemmar.  


 


Mom 4 


Kongressens beslut fattas med enkel majoritet, utom vad som gäller enligt § 13 och § 14. Vid 


lika röstetal avgör lotten. Varje närvarande ombud och förbundsstyrelsens ledamöter äger var 


sin röst. I alla frågor som rör den gångna kongressperiodens verksamhet och förvaltning har 


förbundsstyrelsen endast yttranderätt. 


Beslut fattas genom öppen omröstning. 


Vid personval kan sluten omröstning begäras och ska då verkställas. Vid sluten omröstning ska 


så många personer, som valet avser, sättas upp på valsedeln. Valsedel, som ej uppfyller detta, är 


ogiltig. 


 


Mom 5 


Val ska beredas av en valberedning som väljs av kongressen för hela kongressperioden. 


Valberedningen ska bestå av ordförande samt fyra ledamöter och tre ersättare. Samtliga 


ordinarie ledamöter ska komma från olika distrikt. Ersättare kan om inga andra förslag finns 


komma från samma distrikt som ordinarie ledamot gör.   


Under verksamhetsperioden utgörs valberedningen av dess ordinarie ledamöter. 


Vid ordinarie ledamots avsägelse av uppdraget under perioden ersätts den av ersättare som i 


första hand kommer från ett annat distrikt. Valberedningen sammankallas av dess ordförande. 


Valberedningen utser inom sig ordförande. 


 


Mom 6 


Förslag till personval vid kongressen lämnas skriftligt eller muntligt till valberedningens 


ordförande senast den 1 juni i kongressåret. Därefter får inga ytterligare nomineringar lämnas. 
Valberedningen har att sända ut sitt förslag med kongresshandlingarna. Vid situationer då inga 


nomineringar har lämnats in eller vid fyllnadsval får nomineringar läggas fram till 


valberedningen till kongress och förbundsråd. 







 


 


 
 
 
 


Mom 7 


Medlem i förbundet kan i mån av plats och på egen bekostnad närvara vid kongressen, men 


äger ej yttranderätt. 


 


§ 5 Extra kongress 


 
Mom 1 


Extra kongress hålls när kongress, förbundsråd eller förbundsstyrelse så beslutat eller senast två 


månader efter det att revisorerna eller minst hälften av förbundets distrikt så begärt. 


Extra kongress kan sammankallas utan iakttagande av de i § 4 mom 2 angivna tiderna. 


Handlingar rörande kongressen ska vara ombuden tillhanda senast två veckor innan 


kongressens öppnande. 


 


Mom 2 


Extra kongress får endast behandla eller fatta beslut i ärenden som angivits i kallelsen till den 


extra kongressen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie kongress i tillämpliga delar. 


 


§ 6 Förhandlingsordning vid kongress 


 
Mom 1 


Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas: 


1. Kongressen öppnas 


2. Upprättande och justering av röstlängd 


3. Fråga om kongressen blivit utlyst enligt stadgarna 


4. Fastställande av dagordning och arbetsordning för kongressen 


5. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för kongressen 


6. Val av två protokollsjusterare 


7. Val av minst två rösträknare 


8. Val av eventuella kongressutskott 


9. Valmöte - förslag och nomineringar till personval 


10. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för verksamhetsåren 


11. Förbundsstyrelsens rapport över utestående motioner från föregående kongress. 


12. Rapport av alla nödvändiga justeringar av verksamhetsplan, som förbundsråd har tagit 


sedan förra kongressen. Inklusive argumenten varför det gjordes. 


13. Ekonomiska berättelser och revisionsberättelser för verksamhetsåren 


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


balansräkningar. 


15. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för de gångna verksamhetsåren 


16. Behandling av motioner och förslag 


17. Fastställande av verksamhetsplan 


18. Beslut om medlemsavgifter och fördelning av dessa mellan riks- och distriktsnivå 


19. Beslut om budget  


20. Beslut om antalet ledamöter i förbundsstyrelsen för nästa period, dock minst sju 


ledamöter och tre ersättare. Antalet ledamöter ska dock vara udda. 


21. Val av förbundsordförande 







 


 


22. Val av vice ordförande 


23. Val av ekonomiansvarig.  


24. Val av förbundsstyrelsens övriga ledamöter 


25. Val av förbundsstyrelsens ersättare, som träder in i tur och ordning som de får röstetal 


eller blir valda. 


26. Val av två förtroende revisorer och två revisorsersättare 


27. Val av valberedning (se även § 4 mom 5) 


28. Övriga frågor att hänskjuta till förbundsstyrelsen 


29. Kongressen avslutas. 


 


Mom 2 


Motion till kongressen kan väckas av varje enskild medlem samt även av 


lokalföreningsstyrelser och av distriktsstyrelser.  


Motion från enskild medlem eller lokalförening ska inlämnas till respektive distriktsstyrelse 


senast den 16 mars. Distriktets årsmöte yttrar sig därefter över motionen och sänder motion och 


sitt yttrande vidare till förbundet senast den 1 juni kongressåret. 


Motionen ska med förbundsstyrelsens yttrande ingå i handlingarna till kongressen. 


Beträffande motioner till Extra kongress utfärdar Förbundsstyrelsen särskilda anvisningar. 


 


§ 7 Förbundsråd 
 


Mom 1 


Förbundsrådet har till huvudsaklig uppgift att granska förbundsstyrelsens förvaltning år för år 


under kongressperioden. I sin roll är förbundsrådet rådgivande till förbundsstyrelsen 


Förbundsrådet kan fatta beslut under kongressperioden enligt § 7 mom 4 samt i frågor som 


förbundsstyrelsen lyfter till förbundsrådet. 


 


Mom 2 


Förbundsrådet består av förbundsstyrelsens ledamöter, distriktens och sektionernas 


ordföranden, eller annan representant som distriktet eller sektionen utser. 


Förbundsstyrelsens ersättare äger rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt. 


Förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt i alla frågor förutom i fråga om ansvarsfrihet och 


inkallelse till extra kongress. 


Saknas distrikt representeras länet/regionen av den lokalförening som har flest antal enskilda 


medlemmar årsskiftet innan förbundsrådet. Län/region som helt saknar föreningar blir 


orepresenterat vid förbundsrådet. 


 


Mom 3 


Förbundsrådet sammanträder minst en gång om året, dock ej under ordinarie kongressår. 


Ordinarie sammanträde hålls under oktober månad. Kallelse utsänds av förbundsstyrelsen minst 


två månader och handlingar utsänds minst fem veckor före förbundsrådets öppnande.  


 


Mom 4 


Förbundsrådet ska besluta om extra kongress då mötet inte lämnar ansvarsfrihet för 


förbundsstyrelsen.  


Förbundsrådet äger rätt att förrätta fyllnadsval till vice ordförande, ekonomiansvarig, 


ledamöter, ersättare till förbundsstyrelsen, revisor, revisorsersättare, valberedning.  


Förbundsstyrelse n äger rätten att avgöra om fyllnadsval skall göras av ersättare. 


Val ska beredas av förbundets valberedning. Valen gäller fram till nästkommande kongress. 







 


 


Förbundsrådet har även rätt att besluta i ärenden rörande uteslutning enligt § 3, samt att besluta 


om föreskrifter till dessa stadgar. 


 


 


 


Mom 5 


I övrigt gäller de bestämmelser i tillämpliga delar som reglerar kongressen enligt § 4, mom 4, 6 


och 7. 


 


 


Mom 6 


Förhandlingsordning vid förbundsrådet 


1. Öppnande 


2. Upprättande och justering av röstlängd 


3. Fråga om förbundsrådet blivit utlyst enligt stadgarna. 


4. Fastställande av Dagordning och Arbetsordning 


5. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två justeringsmän, två rösträknare för 


förbundsrådet. 


6. Förbundsstyrelsens redovisning för föregående verksamhetsår; verksamhet och 


ekonomi. 


7. Revisionsberättelse. 


8. Frågor i anledning av vinst eller förlust, samt om resultat- och balansräkningar och 


rekommendation om detta till nästkommande kongress. 


9. Fråga om ansvarsfrihet och rekommendation om detta till nästkommande (extra) 


kongress. 


10. Förbundsstyrelsens muntliga rapport över innevarande verksamhetsår. 


11. Eventuella fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Förutom val av förbundsordförande. 


12. Eventuella frågor hänskjutna av föregående kongress. 


13. Eventuella frågor angivna i utsänd dagordning. 


14. Övriga frågor att hänskjuta till förbundsstyrelsen 


15. Avslutning. 


 


§ 8 Förbundsstyrelse 


 
Mom 1 


Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan kongresserna. 


Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av 


kongressen fattade beslut. 


 


Mom 2 


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


styrelseledamöter närvara vid mötet. Ledamöter kan ersättas av ersättare.  


Beslut fattas med enkel majoritet. 


Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och för övrigt när ordförande eller en 


tredjedel av styrelsens röstberättigade ledamöter så kräver. 


Förbundsstyrelsen kan vid behov adjungera personer med speciell kompetens. 


Till förbundsstyrelsen kan adjungeras kanslichef. 







 


 


 


Mom 3 


Förbundsstyrelsen biträds av ett arbetsutskott (AU) där förbundsordförande plus två ledamöter 


ingår som förbundsstyrelsen utser.  


Förbundsstyrelsen fastställer arbetsordning för AU.  AU ska dokumentera mötena och 


rapportera beslut och ställningstaganden till förbundsstyrelsen. 


Arbetsutskottet kan vid behov adjungera personer med speciell kompetens. 


Till arbetsutskottet kan adjungeras kanslichef. 


 


 


 


Mom 4 


Förbundsstyrelsen kan under sig forma olika arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper är underställda 


förbundsstyrelsen och alla befogenheter ska finnas reglerade i beslut i förbundsstyrelsen. 


Grupperna ska kontinuerligt återrapportera till förbundsstyrelsen och redovisa gjorda 


ställningstaganden. Grupperna är ansvariga för sina beslut. 


Gruppernas möten ska dokumenteras på lämpligt sätt. 


 


Mom 5 


Av förbundet anställd eller kontrakterad person kan inte vara ledamot eller ersättare i 


förbundsstyrelsen. En sådan person kan dock adjungeras. 


 


§ 9 Förbundskansli 


 
Förbundet har för sitt fortlöpande arbete ett kansli med anställd personal. 


Om kansliet har mer än tre anställda ska en av de anställda utses till kanslichef. 


Styrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret, men kan delegera arbetsgivaransvaret för  


kanslichefen till AU. 


Om kanslichef utses, delegeras arbetsgivaransvar och arbetsledning för övrig personal till 


denna. 


Kansliet bereder i samråd med styrelsen ärenden till kongress och förbundsråd och i samråd 


med AU ärenden till förbundsstyrelsen samt verkställer fattade beslut. 


 


§ 10 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 ändamål. 


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


förbundsstyrelsen. Riktlinjer och arbetsuppgifter fastställs av kongress eller förbundsstyrelse. 


 


§ 11 Ekonomisk förvaltning 


 
Mom 1 


Förbundets tillgångar förvaltas och sköts av förbundsstyrelsen enligt god redovisningssed. 


Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. 


 


 







 


 


Mom 2 


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


Förbundsstyrelsen utser dessa. 


 


§ 12 Revision 


 
Förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning, samt riksförbundets räkenskaper granskas av 


tre revisorer varav en kvalificerad/auktoriserad revisor. Förbundsstyrelsen utser/upphandlar 


kvalificerad/auktoriserad revisor och en ersättare.  


De båda övriga förtroende revisorerna bör koncentrera sin revision på förbundets verksamhet 


och att den står i överensstämmelse med stadgar, ändamål, fattade beslut och 


verksamhetsplaner. 


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 april. 


Revisionsberättelsen ska överlämnas till förbundsstyrelsen senast den 30 april. 


Revisionsberättelsen föredras av en av revisorerna på kongressen och på förbundsråd. 


 


§ 13 Stadgeändring 


 
Mom 1 


För ändring av förbundets stadgar fordras två tredjedels majoritet vid en ordinarie kongress 


eller enkel majoritet vid två på varandra följande kongresser, varav en ska vara ordinarie 


kongress. 


Förbundsstyrelsen har mellan kongresserna tolkningsföreträde om hur stadgarna ska tolkas. 


 


Mom 2 


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


stadgar. 


 


§ 14 Förbundets upplösning 


 
För beslut om upplösning av förbundet fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra 


följande kongresser, varav en ska vara ordinarie kongress. 


Mellan kongresserna skall förflyta minst sex månader. 


Vid förbundets eventuella upplösning ska tillgångarna tillfalla ett ändamål som överensstämmer 


med förbundets ändamål enligt § 1 mom 1.  Kongressen beslutar härom. 
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