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* Samlingsbegreppet reumatiker omfattar personer med reumatiska sjukdomar
samt personer med andra sjukdomar i rörelseorganen.
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§ 1.

REUMATIKER
Reumatikerförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden
intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar och
består av fysiska och juridiska personer.
Reumatikerförbundet benämns förbundet i dessa stadgar.
Förbundet har sitt säte i Stockholms län.

§ 2.

VISION
Visionen är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på
reumatismens gåta.

§ 3.

MÅL OCH UPPGIFT
Reumatikerförbundet ska verka för att:
– påverka en samhällsutveckling som är bra för alla med reumatisk
sjukdom.
– ta initiativ för att människor med reumatisk sjukdom ska få
behandling som ger ökad livskvalitet.
– mobilisera resurser till forskning, för att lösa reumatismens gåta.
– inspirera och visa vägen till ett fullgott liv med reumatisk sjukdom.

§ 4.

INSAMLING OCH FONDER
Insamlade medel, testamenten och övriga gåvor som tillfaller
Reumatikerförbundet fördelas enligt de ändamål givaren angett. Om
inget annat anges sker fördelningen enligt ändamålen i stadgarna § 3.

3

§ 5.

MEDLEMSKAP

5.1

Den som erlagt av förbundsstämman fastställd medlemsavgift är
medlem genom Reumatikerförbundet, Reumatikerförening eller
Riksförening.
Medlemskap i Riksorganisationen Unga Reumatiker ger fullt
medlemskap i förbundet.
Den som önskar vara medlem i mer än en förening betalar endast
föreningsavgift för varje tillkommande medlemskap.
Medlem som betalar via autogiro är medlem från och med att första
månadsbetalningen är bokförd.

5.2

Endast medlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag inom förbund,
distrikt och förening. Undantag från detta är uppdrag som revisor.

5.3

Medlem som skadar organisationens verksamhet eller bryter mot
förbundets stadgar kan uteslutas ur förbundet.
Förbundsstyrelsen kan besluta om uteslutning efter att yttrande
inhämtats från föreningsstyrelsen och från den som begärts utesluten.
Sådant beslut kan överklagas hos förbundsstämman. I avvaktan på
en sådan utredning kan medlemmen stängas av från deltagande i
förbundets verksamhet.

§ 6.

FÖRBUNDSSTÄMMA

6.1

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ och har
till uppgift att utöva tillsyn och kontroll av förbundets verksamhet.
Förbundsstämman består av 80 ombud och ett ombud från Unga
Reumatiker samt förbundsstyrelsen.

6.2

Ordinarie förbundsstämma sammanträder en gång vartannat år efter
kallelse av förbundsstyrelsen. Ordinarie förbundsstämma hålls före juni
månads utgång.
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6.3

Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska utsändas minst tre månader
före stämmans sammanträde. Samtliga stämmohandlingar ska
sändas till ombuden senast 18 kalenderdagar före förbundsstämmans
öppnande.

6.4

Extra förbundsstämma inkallas om förbundsstyrelsen så beslutar eller
om minst hälften av distrikten så begär.
Extra förbundsstämma kan endast behandla den eller de frågor som
föranlett inkallandet.
Begäran ska göras skriftligt. Kallelse till extra förbundsstämma ska
utsändas minst tre veckor före stämman.

6.5

Varje reumatikerdistrikt har rätt till två fasta ombud. Resterande antal
ombud fördelas proportionellt i förhållande till antal medlemmar över
1000.
Medlemsantalet grundas på medlemsredovisningen den 31 december
föregående år.
Riksförening har rätt till ett fast ombud inom ramen av 80 ombud
oavsett medlemsantal.
Ersättare inträder i den ordning som de valts.
Förbundsstyrelsens ledamöter ingår i förbundsstämman men har inte
rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt överklagningsärenden
enligt § 18.3.

6.6

Motion till förbundsstämman kan lämnas av enskild medlem, förening,
distrikt och Riksorganisationen Unga Reumatiker.
Motion från enskild medlem ska sändas till föreningsstyrelsen som
ska till- eller avstyrka motionen till årsmötet. Årsmötet behandlar
motionen, som med till- eller avstyrkan vidarebefordrar den till
distriktsstyrelsen.
Motion från föreningsstyrelse ska behandlas på årsmötet, som med tilleller avstyrkan vidarebefordrar den till distriktsstyrelsen.
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Motion från enskild medlem där förening inte finns ska sändas direkt till
distriktsstyrelsen som ska till- eller avstyrka motionen.
Motion ska också hanteras på representantskap som ska till- eller
avstyrka motionen.
Alla inkomna motioner jämte yttranden och motioner väckta av
distriktet ska distriktsstyrelsen sända till förbundsstyrelsen.
Motion från riksförening och Riksorganisationen Unga Reumatiker
samt medlem endast i förbundet, ska sändas till förbundsstyrelsen för
hantering.
Motion till ordinarie förbundsstämma ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 31 mars.
6.7

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden upptas på
dagordningen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
6

Fråga om förbundsstämman kallats i stadgeenlig tid och ordning
Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
Fastställande av dag- och arbetsordning
Val av:
a) två mötesordförande
b) två mötessekreterare
c) två protokolljusterare
d) fyra rösträknare
Verksamhetsberättelser och årsredovisningar för de gångna
verksamhetsåren
Revisionsberättelser för de gångna verksamhetsåren
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Långsiktig verksamhetsplan
Medlemsavgift
Arvoden och ersättningar. Vart fjärde år ska arvoden och
ersättningar behandlas (samma år som val av ny förbundsstyrelse)
Förslag från förbundsstyrelsen
Vart fjärde år ska följande val ske:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

förbundsordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
åtta andra ledamöter i förbundsstyrelsen
tre revisorer, varav en som sammankallande
valberedning bestående av fem ledamöter, varav en som
sammankallande.
14. Fyllnadsval
15. Överklagningsärenden
16. Motioner
6.8

Förbundsstämmans beslut fattas med enkel majoritet.
Förbundsstämman fattar beslut genom öppen omröstning om inte
majoriteten av ombuden beslutar annat.
Vid öppen och sluten omröstning har, i händelse av lika röstetal,
tjänstgörande ordförande utslagsröst. Begär förbundsstämmoombud
votering i personval ska alltid sluten omröstning ske.
Vid personval avgör lottning i händelse av lika röstetal.
För att godkännas måste valsedel uppta samma antal namn som de
uppdrag som ska tillsättas.
Röstning genom fullmakt får inte förekomma.

6.9

Justerat protokoll från förbundsstämmans sammanträde ska inom tre
månader sändas till förbundsstämmans ombud, förbundets revisorer,
valberedning och distrikten.
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§ 7.

FÖRBUNDSSTYRELSE

7.1

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse
med förbundsstämmans beslut.
Ordförande, förste och andre vice ordförande utgör ett presidium
som handlägger delegerade ärenden samt bereder nya ärenden inför
förbundsstyrelsens sammanträden.

7.2

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter
är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
tjänstgörande ordförande utslagsröst. Val ska vid lika röstetal avgöras
genom lottning.

7.3

Förbundsstyrelsen utser firmatecknare.

7.4

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden ska snarast i justerat
skick finnas tillgängliga för styrelsens ledamöter, förbundets revisorer,
valberedning och distrikt.

7.5

Förbundsstyrelsen har det övergripande verksamhetsansvaret
och är förbundets förvaltande och verkställande organ såvida inte
förbundsstämman i vissa frågor beslutat annat. Förbundsstyrelsens
förvaltning ska redovisas årligen i verksamhetsberättelse samt
årsredovisning.
Förvaltningen ska följa gällande lagar och förordningar.
Förbundsstyrelsen ska med ledning av förbundsstämman fastställd
långsiktig verksamhetsplan, besluta om budget och aktivitetsplan för
varje kalenderår.

7.6

Förbundsstyrelsen tillsätter kommittéer och arbetsgrupper för
beredning och handläggning av arbetsuppgifter inom förbundets
verksamhetsområde.
Förbundsstyrelsen ska fastställa regler för hedersledamotskap och
förtjänsttecken.

7.7
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Förbundsstyrelsen har rätt att företa revision hos distrikt och förening.

§ 8.

REVISION FÖRBUND

8.1

Revisionen är en självständig enhet. Revisorerna utses av
förbundsstämman för att granska förbundets verksamhet.

8.2

Revisorerna ska i överensstämmelse med dessa stadgar och god
revisionssed granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska
förvaltning, företa revision av räkenskaperna varje år före april månads
utgång och avge revisionsberättelse till förbundsstämman med tilleller avstyrkande av ansvarsfrihet.

8.3

Revisorerna ska i samråd med förbundsstyrelsen anlita auktoriserad
revisor.

8.4

Revisorerna kan närvara vid förbundsstämman och har yttrande- och
förslagsrätt.

8.5

Revisor har rätt att delta vid förbundsstyrelsens sammanträden.

8.6

I bolag som ägs av förbundet ska en plats garanteras för en
förtroendevald revisor genom bolagsordningen.

§ 9.

REVISION DISTRIKT OCH FÖRENING

9.1

Revisorerna utses av representantskap och årsmöte för att granska
distriktets eller föreningens verksamhet.

9.2

Revisorerna ska i överensstämmelse med dessa stadgar och god
revisionssed granska styrelsens verksamhet och ekonomiska
förvaltning, företa revision av räkenskaperna senast två veckor före
årsmöte i förening och senast tre veckor före representantskap i distrikt
och avge revisionsberättelse till representantskap eller årsmöte med
till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

9.3

Revisorerna kan närvara vid representantskap eller årsmöte och har
yttrande- och förslagsrätt.

9.4

Revisor har rätt att delta vid styrelsens sammanträden.
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§ 10. VALBEREDNING FÖRBUND
10.1

Den av förbundsstämman tillsatta valberedningen ska bestå av det
antal ledamöter som beslutas, varav en väljs som sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva
antalet ledamöter så beslutar.
Valberedningen har till uppgift att följa riktlinjer för valberedning.

§ 11. VALBEREDNING DISTRIKT OCH FÖRENING
11.1

Den av representantskapet eller årsmötets tillsatta valberedningen
ska bestå av det antal ledamöter som beslutas, varav en ska utses som
sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva
antalet så beslutar.
Valberedningen har till uppgift att följa riktlinjer för valberedning.

§ 12. REUMATIKERDISTRIKT
12.1

Reumatikerdistriktet har övergripande ansvar för att stödja och
utveckla Reumatikerföreningarna, arbetsgrupper och nätverk samt att
arbeta med påverkansarbete inom sitt verksamhetsområde.

12.2

Ett reumatikerdistrikt får inte vidta åtgärd eller besluta i någon fråga
som kan antas beröra annat distrikts verksamhet utan det berörda
distriktets medgivande.

12.3

Representantskapet är reumatikerdistriktet högsta beslutande organ.
Ordinarie möte ska hållas före mars månads utgång.
Styrelsen kallar distriktets reumatikerföreningar senast 28 dagar före
mötet på det sätt som styrelsen beslutar. Dagordning samt övriga
handlingar ska delges senast 10 dagar före mötet.
Reumatikerdistrikt som saknar föreningar ska kalla medlemmar till
representantskapsmöte. Representantskapet beslutar i frågor som
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omfattar såväl distrikt som förening. Om inte handlingarna kan skickas
ut med kallelsen, ska meddelande lämnas om var och när handlingarna
finns tillgängliga.
Handlingarna ska finnas tillgängliga senast 10 dagar före årsmötet.
Reumatikerförening som vill ha ärende behandlat vid ordinarie
representantskapsmöte ska lämna motion eller ärende skriftligt till
distriktets styrelse senast 21 februari.
12.4

Extra representantskapsmöte ska hållas om styrelsen eller minst
hälften av föreningarna finner det nödvändigt för att behandla en
bestämd fråga. Endast anmäld fråga/frågor får behandlas.
Begäran om extra representantskapsmöte ska göras skriftligt.
Styrelsen skickar kallelse senast sju dagar före mötet.

12.5

Representantskapet består av valda ombud från
reumatikerföreningarna.
Varje reumatikerförening får utse två ombud, därefter ett ombud per
påbörjat 100-tal medlemmar upp till 500 och därefter ett ombud per
påbörjat 500-tal. Medlemsantalet grundas på medlemsredovisning
den 31 december föregående år. * se mall för uträkning av ombud till
representantskap, sista sidan i stadgarna.
Lämnar ombud till representantskapet den reumatikerförening för
vilken vederbörande valts, upphör mandatet att gälla och ersättare
inträder i den ordning som de valts.
Revisorer, styrelsens ersättare och adjungerade har rätt att närvara och
har yttranderätt.

12.6

Reumatikerdistriktet ska lämna ordinarie representantskapsprotokoll,
verksamhetsberättelse samt ekonomi- och revisionsberättelse till
förbundsstyrelsen.

12.7

Distrikt kan inte bli vilande, bilda arbetsgrupp, slås ihop med ett
annat distrikt eller lägga ner sin verksamhet utan förbundsstyrelsens
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medgivande. Om distrikt upphör ska dess tillgångar tillfalla förbundet.
Tillgångarna ska reserveras för distriktet under fem år och återlämnas i
det fall verksamheten startar om i form av nytt distrikt eller region.
12.8

Distriktsstyrelsen har rätt att företa revision hos föreningarna.

§ 13. REUMATIKERFÖRENING
13.1

Reumatikerföreningen är förbundets grundorganisation.
Verksamhetsområdet utgörs av kommuner, kommun eller
kommundelar.

13.2

Beslut om bildande av förening och verksamhetsområde ska fattas
av distriktsstyrelsen efter samråd med berörda föreningar. Distriktet
ska stödja de behov som uppkommer vid bildande av ny förening.
Distriktsstyrelsens beslut kan överklagas till förbundsstyrelsen.
Saknas Reumatikerförening kan arbetsgrupp/nätverk bildas under
distriktet.

13.3

Reumatikerförening får inte vidta åtgärder eller fatta beslut i frågor som
berör distrikts eller annan reumatikerförenings verksamhet.

13.4

Årsmötet är reumatikerföreningens högsta beslutande
organ. Föreningens årsmöte ska hållas före distriktets
representantskapsmöte, senast 21 februari.
Styrelsen kallar till årsmöte senaste 21 dagar före mötet, på det
sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen ska det framgå var och när
årsmöteshandlingarna finns tillgängliga. Handlingarna ska finnas
tillgängliga senast en vecka före årsmötet.
Medlem som vill ha ärende behandlat vid ordinarie årsmöte ska lämna
motion eller ärende skriftligt till föreningens styrelse senast 15 januari.

13.5
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Extra årsmöte ska hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av
medlemmarna finner det nödvändigt för att behandla en bestämd
fråga.

Endast anmäld fråga/frågor får behandlas.
Begäran om extra årsmöte ska göras skriftligt.
Styrelsen skickar kallelse senast sju dagar före mötet.
13.6

Reumatikerförening ska lämna verksamhetsberättelse samt ekonomioch revisionsberättelse till distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen.
Reumatikerförening ska lämna årsmötesprotokoll till distriktsstyrelse.

13.7

Reumatikerförening kan inte bli vilande, bilda arbetsgrupp, slås
ihop med en annan förening eller lägga ner sin verksamhet utan
distriktsstyrelsens medgivande. Om förening läggs ner eller blir vilande
ska dess tillgångar tillfalla distriktet. Tillgångarna reserveras för
föreningen under fem år och återlämnas i det fall verksamheten startar
om i form av förening.
Distriktsstyrelsen kan besluta om lösningar som tillgodoser
medlemmarnas intressen under den tid som förenings tillgångar
förvaltas.

13.8

Vid delning av förening ska ordinarie eller extra årsmöte besluta om hur
tillgångar och skulder ska fördelas samt hur verksamhet ska bedrivas
för medlemmarnas bästa.

§ 14 REPRESENTANTSKAP OCH ÅRSMÖTE
Skrift i fet stil gäller endast distrikt
14.1

Gemensamma bestämmelser för distrikt och förening. * Se även
förslag till mall på dagordning för distrikt samt förening, sista sidorna i
stadgarna.
Frågor som ska behandlas av ordinarie representantskap, årsmöte:
1.
2.
3.

Fråga om representantskapet, årsmötet har kallats i stadgeenlig
tid och ordning
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
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4.

Val av:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) protokolljusterare
d) rösträknare
5. Verksamhet-, ekonomi- och revisionsberättelse
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Arvoden, reseersättningar, traktamenten för styrelsen,
valberedning och revisorer samt riktlinjer för dessa
8. Verksamhetsplan och budget
9. Beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen.
Inom förening väljer årsmötet minst fem ledamöter. Årsmötet bör
välja ordförande och kassör men kan överlåta till styrelsen att utse
dessa uppdrag inom sig.
10. Val av:
a) för distrikt val av ordförande/för föreningen val av
ordförande
b) för distrikt val av kassör/för föreningen val av kassör
c) för distrikt minst fem övriga ledamöter/för förening enligt
punkt 9.
d) eventuella ersättare
e) två revisorer och en eventuell ersättare
f) valberedning
g) förbundsstämmoombud/representantskapsombud
i. För distrikt, antal ombud och lika många ersättare till
förbundsstämma
ii. För förening, antal ombud och lika många ersättare till
representantskapsmöte
iii. Årsmötet kan delegera till styrelsen att utse ombud och
ersättare
h) övriga uppdrag som årsmötet kan välja i den mån detta inte
delegerats till styrelsen
11. Motioner
12. Förslag från styrelsen
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14.2

Styrelsens ledamöter ingår i representantskapet/årsmötet, men har
inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet.
Styrelsens och revisorernas mandatperiod bör vara två år.
Representantskapet/årsmötet har rätt att besluta om annan
mandatperiod.
Ombud till förbundsstämman/representantskapet kan väljas för ett
eller två år.
Ersättarna inträder i den ordning de valts.
Representantskapets/årsmötets beslut fattas med enkel majoritet.
Beslut fattas genom öppen omröstning om inte en majoritet av de
röstberättigade beslutar annat.
Vid öppen och sluten omröstning har tjänstgörande ordförande
utslagsröst i händelse av lika röstetal.
Begärs votering i personval ska alltid sluten omröstning ske. Vid
personval avgör lottning i händelse av lika röstetal.
För att godkännas måste valsedel uppta samma antal namn som de
uppdrag som ska tillsättas.
Röstning genom fullmakt får inte förekomma.

§ 15 STYRELSE - DISTRIKT OCH FÖRENING
15.1

Styrelsen ansvarar för verksamheten i enlighet med gällande stadgar,
representantskapsbeslut, årsmötesbeslut och verksamhetsbeslut
antagna av förbundsstämman.

15.2

Styrelsen ska sammanträda för konstituering efter ordinarie
representantskap/årsmöte. Styrelsen kan inom sig utse ett
verkställande utskott/arbetsutskott, som inte får uppgå till mer än
halva antalet styrelseledamöter.
Utskottet ska handlägga ärenden som är delegerade av styrelsen samt
15

bereda frågor inför styrelsens sammanträden.
Styrelsen kan adjungera ytterligare personer till sig.
15.3

Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är
närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande
ordförande utslagsröst. Val ska vid lika röstetal avgöras genom lottning.
Styrelseledamot som reserverar sig mot styrelsebeslut ska göra detta
innan mötet avslutas.

15.4

Styrelsen utser firmatecknare. Firmateckning ska, för att vara giltig,
verkställas av två personer i förening, varav en alltid ska vara styrelse
ledamot.
Styrelsen kan efter beslut om attestordning delegera löpande
ekonomiska ärenden till kassör eller annan person.
Firmatecknare har inte rätt att köpa eller sälja fast egendom, inteckna
egendom, placera medel, uppta eller bevilja lån för distriktets/
föreningens räkning utan föregående styrelsebeslut och uppdrag från
styrelsen.
Firmatecknare får inte ha egen eller närståendes vinning av beslut som
tas.

15.5

Protokoll från distriktsstyrelsens sammanträden ska inom en månad
i justerat skick finnas tillgängligt för styrelsens ledamöter, revisorer,
valberedning och föreningarnas styrelse.
Protokoll från föreningsstyrelsens sammanträden ska inom en månad
i justerat skick finnas tillgängligt för styrelsens ledamöter, revisorer,
valberedning och föreningens medlemmar.

15.6

Styrelsen kallar till representantskap, årsmöte i enlighet med stadgarna
och ska lämna följande handlingar:
•
•
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Förslag till dagordning
Verksamhets-, ekonomisk- samt revisionsberättelse

•
•
•
•
•
15.7

Förslag från styrelsen
Inkomna motioner med förslag till yttrande
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan och budget
Förslag till arvode och övriga ersättningar

Distriktets/föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet
ska vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§ 16 RIKSFÖRENING
16.1

Rikstäckande förening får med förbundsstyrelsen godkännande bildas
om medlemmarna önskar egen verksamhet i föreningsform.

16.2

Riksförening ska anta och följa Reumatikerförbundets stadgar.

16.3

Riksförening får inte vidta åtgärder eller fatta beslut i frågor som berör
distrikts eller annan reumatikerförenings verksamhet.

16.4

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Föreningens årsmöte ska hållas senast före mars månads utgång.
Styrelsen kallar till årsmöte senaste 21 dagar före mötet, på det sätt
som styrelsen beslutar. Handlingarna ska finnas tillgängliga senast en
vecka före årsmötet.
Medlem som vill ha ärende behandlat vid ordinarie årsmöte ska lämna
motion eller ärende skriftligt till föreningens styrelse senast 21 februari.

16.5

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av
medlemmarna finner det nödvändigt för att behandla en bestämd
fråga.
Endast anmäld fråga/frågor får behandlas.
Begäran om extra årsmöte ska göras skriftligt.
Styrelsen skickar kallelse senast sju dagar före mötet.
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16.6

Riksförening har rätt till ett fast ombud på förbundsstämman oavsett
medlemsantal. Ombud utses enligt § 14.1 punkt 11.
Riksförening har rätt att nominera förtroendevalda till förbundet och
skicka in motion till förbundsstämman.

16.7

Riksförening ska lämna årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse
samt ekonomisk- och revisionsberättelse till förbundsstyrelsen.

16.8

Riksförening kan inte upplösa sig eller lägga ner sin verksamhet utan
förbundsstyrelsen medgivande.
Om riksföreningen upphör ska dess tillgångar tillfalla förbundet.
Tillgångarna reserveras för riksförening under fem år och återlämnas i
det fall verksamheten startar om i form av riksförening.

§ 17 SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER
17.1

Reumatikerförbundet har tre huvudsakliga styrdokument som styr
Reumatikerförbundets verksamhet; stadgar, värdegrund och en
långsiktig verksamhetsplan.

17.2

Förbundsstyrelsen kan lämna dispens gällande tillämpning av § 12-16
samt § 17.5.

17.3

Distrikts och förenings verksamhetsområde ska framgå av dess namn.

17.4

Anställd vid förbund/distrikt/förening, kan inte samtidigt ha
förtroendeuppdrag inom samma organisationsled där han/hon är
anställd.

17.5

Jäv ska undvikas inom alla nivåer inom Reumatikerförbundet.
Firmatecknare får inte vara jäviga.
Revisorer får inte stå i jävsförhållande till någon i styrelsen.
Närståenderelationer ska räknas som jäv.
Make/maka, sambo, barn och syskon är alltid nära anhöriga men även
andra närstående kan räknas dit efter en bedömning i det enskilda
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fallet.
I övrigt ska det räknas som jäv om det finns någon särskild
omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för någons
opartiskhet i ärendet.
17.6

Vid ordinarie ledamots avgång ur distrikts- eller föreningsstyrelsen
inträder eventuella ersättare i den ordning de valts.

17.7

När ordförande eller kassör avgår under mandatperioden kan styrelsen
inom sig utse dess ersättare.

17.8

Fyllnadsval kan ske under mandatperioden.

17.9

Stadgarna ska antas vid bildande av distrikt, förening och riksförening.

17.10

Stadgeändring.
Beslut om ändringar av dessa stadgar fattas av förbundsstämma.
För sådant beslut erfordras minst två tredjedelars majoritet vid en
och samma förbundsstämma eller enkel majoritet vid två på varandra
följande förbundsstämmor.

17.11

Sammanslutningar, föreningar och organisationer för reumatiker som
står utanför Reumatikerförbundet, får under en prövotid ansluta sig till
Reumatikerförbundet på villkor som förbundsstyrelsen förhandlar fram
och beslutar.

§ 18 ÖVERKLAGANDE OCH TVISTER INOM FÖRBUNDET
18.1

Medlem kan hos förbundsstyrelsen överklaga beslut av distrikt och
förening om medlemmen anser att beslut inte tillkommit i stadgeenlig
ordning, eller strider mot stadgarna.

18.2

Förbundsstyrelsen beslutar i överklagningsärende sedan yttrande
inhämtats från vederbörande distrikt respektive förening.
Förbundsstyrelsen kan begära att sådant yttrande ska behandlas vid
representantskap/årsmöte.
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18.3

Förbundsstyrelsens beslut i överklagningsärende kan överklagas.
Överklagan ska inom 30 dagar från det att beslutet meddelats sändas
till förbundsstyrelsen. Ärendet ska behandlas på förbundsstämma.

§ 19 BESLUT OM FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
Beslut om förbundets upplösning kan endast fattas av ordinarie
förbundsstämma efter förbundsstyrelsens förslag eller i vederbörlig
ordning väckt motion. För sådant beslut krävs minst två tredjedelars
majoritet vid en och samma förbundsstämma eller enkel majoritet vid
två på varandra följande förbundsstämmor med val av ombud mellan
stämmorna.
I händelse av upplösning ska förbundets fonder och övriga tillgångar
användas till forskning inom reumatiska sjukdomar.

§ 20. IKRAFTTRÄDANDE
Dessa stadgar träder i kraft på förbund, distrikt- samt föreningsnivå
omedelbart efter beslut på förbundsstämman 2018.
Undantag från ikraftträdande är § 6, punkt 6.2 som träder i kraft vid
förbundsstämman 2019.
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FÖRSLAGSMALL PÅ DAGORDNING - DISTRIKT
Frågor som ska behandlas av ordinarie representantskap:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Mötets öppnande
Fråga om mötet har kallats i stadgeenlig tid och ordning
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dag- och arbetsordning
Val av:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) protokolljusterare
d) rösträknare
Verksamhet-, ekonomi- och revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Arvoden, reseersättningar, traktamenten för styrelsen,
valberedning och revisorer samt riktlinjer för dessa
Verksamhetsplan och budget
Beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen
Val av:
a) ordförande
b) kassör
c) ledamöter, minst fem
d) eventuella ersättare
e) två revisorer och en eventuell ersättare
f) förbundsstämmoombud och minst lika många ersättare.
(Representantskap kan delegera till styrelsen att utse ombud
och ersättare)
g) övriga uppdrag som mötet kan välja i den mån detta inte
delegerats till styrelsen
h) valberedning
Motioner
Förslag från styrelsen
Avslutning
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FÖRSLAGSMALL PÅ DAGORDNING - FÖRENING
Frågor som ska behandlas av ordinarie årsmöte:
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande
Fråga om årsmötet har kallats i stadgeenlig tid och ordning
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dag- och arbetsordning
Val av:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) protokolljusterare
d) rösträknare
6. Verksamhet-, ekonomi- och revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Arvoden, reseersättningar, traktamenten för styrelsen,
valberedning och revisorer samt riktlinjer för dessa
9. Verksamhetsplan och budget
10. Beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen.
(Inom förening väljer årsmötet minst fem ledamöter. Årsmötet bör
välja ordförande och kassör men kan överlåta till styrelsen att utse
dessa uppdrag inom sig.)
11. Val av:
a) ordförande
b) kassör
c) ledamöter
d) eventuella ersättare
e) två revisorer och en eventuell ersättare
f) ombud och minst lika många ersättare till representantskap
(Årsmötet kan delegera till styrelsen att utse ombud och
ersättare)
g) övriga uppdrag som årsmötet kan välja i den mån detta inte
delegerats till styrelsen
h) valberedning
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12. Motioner
13. Förslag till styrelsen
14. Avslutning
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FÖRSLAGSMALL - UTRÄKNING AV OMBUD
FRÅN FÖRENINGARNA TILL DISTRIKTETS
REPRESENTANTSKAP
Mall för uträkning av ombud till distriktens representantskap,
Reumatikerförbundets stadgar § 12:5.
1–100
101–200
201–300
301–400
401–500
501–1 000
1 001–1 500
1 501–2 000

medlemmar = 2 ombud
medlemmar = 2 + 1 extra ombud = 3 ombud
medlemmar = 2 + 2 extra ombud = 4 ombud
medlemmar = 2 + 3 extra ombud = 5 ombud
medlemmar = 2 + 4 extra ombud = 6 ombud
medlemmar = 2 + 4 + 1 extra ombud = 7 ombud
medlemmar = 2 + 4 + 2 extra ombud = 8 ombud
medlemmar = 2 + 4 + 3 extra ombud = 9 ombud

Räkneexempel
Förening Y har 300 stycken medlemmar.
De får då totalt 4 ombud till representantskapet.
Förening X har 301 stycken medlemmar.
De får då totalt 5 ombud till representantskapet.
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