Neuroförbundets förbundskongress 2017
Förslag till stadgeändringar avseende Neuroförbundet

Förslag till

Stadgeändring för Neuroförbundet
Stadgar för Neuroförbundet
Antagna vid förbundskongressen 13-15 sept 2013
§ 1 Namn
Förbundets namn är Neuroförbundet.
§ 2 Ändamål
Förbundet är en riksomfattande intresseorganisation
som arbetar tillsammans med tillhörande länsförbund
och lokalföreningar.
Organisationen har som ändamål att verka för att
personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador
och deras närstående skall få sina behov och
rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade
levnadsvillkor.
Text flyttad från Verksamhet

Förslag till förbundskongressen 8-10 sept 2017

Förbundet är en riksomfattande intresseorganisation
som arbetar tillsammans med tillhörande länsförbund
och föreningar.
Organisationen har som ändamål att verka för att
personer med neurologisk diagnos skall få sina behov
och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade
levnadsvillkor.
Förbundet är en ideell sammanslutning och är
partipolitiskt obundet.
Förbundets verksamhet bygger på de värderingar som
kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de
kommit till uttryck i svensk grundlag, FN's förklaring om
de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna.

§ 3 Medlemskap
§ 3a Förening
Medlemskap i förbundet kan erhållas av förening,
som vill främja förbundets syften och erkänner dess
stadgar. Ansökan om inträde inges till
förbundsstyrelsen som beslutar i frågan.
§ 3b Enskild individ, lokalföreningstillhörighet
Neuroförbundet ansluter enskild individ som
huvudmedlem och denne har att erlägga
medlemsavgift. Till huvudmedlem närstående person
kan anslutas som närståendemedlem.

Enskild individ, föreningstillhörighet
Enskild individ som vill främja förbundets syften och
erkänner dess stadgar kan ansöka om medlemskap.
Neuroförbundet ansluter enskild individ som medlem
och denne har att erlägga medlemsavgift. Anhörig till
medlem kan anslutas som anhörigmedlem.
Finns lokalförening verksam i det geografiska område Enskild medlem kan välja vilken förening denne vill
där personen bor har medlemmen tillhörighet till
tillhöra. Om val ej görs placeras medlem i närmaste
föreningens verksamhet. Enskild medlem kan välja
geografiska förening.
vilken lokalförening denne vill tillhöra.
Förbundsstyrelsen avgör fråga om medlemskap och
uteslutning.
Medlem som resterar med förnyad årsavgift, förlorar Medlem som inte betalar medlemsavgift, förlorar sitt
sitt medlemskap enligt bestämmelser som
medlemskap enligt bestämmelser som
förbundsstyrelsen fastställer.
förbundsstyrelsen fastställer.
§ 4 Verksamhet
Förbundet är en ideell sammanslutning och är
Text flyttas till Ändamål
partipolitiskt obundet.
Förbundet skall främja och vidtaga åtgärder till gagn
Förbundet skall främja och vidtaga åtgärder till gagn för
för personer med neurologiska
personer med neurologisk diagnos bl. a. genom att
sjukdomstillstånd/skador och deras närstående bl. a.
genom att
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• påverka stat, landsting och kommuner till
påverka stat, regioner, landsting och kommuner till
förbättrade sociala och medicinska insatser samt
förbättrade sociala och medicinska insatser samt
förbättrade möjligheter till neurologisk rehabilitering. förbättrade möjligheter till neurologisk rehabilitering.
• bidra till ökad kunskapsspridning bland
beslutsfattare och allmänhet om neurologiska
diagnoser och livsvillkor för personer som lever med
neurologiska sjukdomar/skador.
• skapa ökad förståelse för personer med
neurologiska sjukdomstillstånd/skador och genom
opinionsbildning verka för bättre livsvillkor för våra
medlemmar.
• främja utvecklingsarbete och forskning i syfte att
förbättra livssituationen

bidra till ökad kunskapsspridning bland beslutsfattare
och allmänhet om neurologiska diagnoser och
livsvillkor för personer som lever med neurologisk
diagnos.
skapa ökad förståelse för personer med neurologisk
diagnos och genom opinionsbildning och
påverkansarbete verka för bättre livsvillkor för våra
medlemmar.

• på olika sätt stimulera och utveckla alla i förbundet
ingående organisationsnivåer i deras arbete.
• genomföra insamlingskampanjer som synliggör vår
verksamhet och ger ekonomiska bidrag till såväl
verksamheten som forskning.
• åstadkomma och upprätthålla kontakter med
organisationer - inom och utom landet vilka arbetar i
liknande syften.
Förbundets verksamhet bedrivs centralt genom
riksförbundets olika organ och lokalt genom
regionförbund, länsförbund och lokalföreningar. I
förekommande fall kan samverkan mellan två eller
fler lokalföreningar ske i distrikt vilka då har att följa
stadgar för länsförbund.
Lokalt – där lokalförening ej bildats – kan verksamhet
också bedrivas av lokal grupp (utan styrelse) som
representeras av lokalt ombud. Lokal grupp och lokalt
ombud kan ej beredas representationsrätt vid
förbundskongress i egenskap av ombud.
§ 5 Organisation
Riksförbundets organ är förbundskongress,
förbundsstyrelse med presidium, rådgivande
kommittéer och arbetsgrupper.
§ 6 Förbundskongressen
Förbundskongressen är förbundets högsta
beslutande organ och utgörs av ombud från
lokalföreningarna. Antalet ombud är högst 141.
Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och
förslagsrätt vid förbundskongressen.

Förbundets verksamhet bedrivs genom riksförbundets
olika organ samt genom länsförbund, distrikt och
föreningar.

Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande
organ och utgörs av ombud från föreningarna. Antalet
ombud är högst 108.

Ordinarie förbundskongress
Ordinarie förbundskongress hålls vart fjärde år under
tiden juni-oktober på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse
Skriftlig kallelse till ordinarie kongress skall utsändas
senast 30 dagar före kongressen och skall åtföljas av
förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista och
till kongressen inlämnade motioner med
förbundsstyrelsens yttrande över dessa.
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Kompletta kongresshandlingar inklusive
verksamhetsberättelser, årsredovisningar och
revisionsberättelser skall publiceras på förbundets
hemsida och finnas tillgängliga för utskrift senast 30
dagar före kongressen.
Ärenden vid ordinarie förbundskongress
Vid ordinarie förbundskongress skall minst följande
ärenden förekomma:
1. Val av
a) 1:e ordförande för kongressen
b) 2:e ordförande för kongressen
c) sekreterare
d) två protokolljusterare
e) fyra rösträknare
2. Fråga om kongressen blivit behörigen utlyst
3. Upprättande och justering av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning och behandling av
verksamhetsberättelser, årsredovisningar och
revisionsberättelser för kongressperioden för
a) förbundet
b) Stiftelsen NHR-fonden (endast för kännedom)
c) Stiftelsen Anders Ulffs minne (endast för
kännedom)
6. Fråga om fastställande av balansräkningar för
Neuroförbundet samt om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.
7. Fastställande av
a) medlemsavgift/er samt andel därav till
lokalföreningar
b) arvodesregler
8. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i
förbundsstyrelsen, som tillika utgör styrelse för
Stiftelsen NHR-fonden och Stiftelsen Anders Ulffs
minne.
9. Val för tiden intill nästa ordinarie förbundskongress
av
a) ordförande i förbundsstyrelsen
b) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen jämte
suppleanter
c) revisorer och revisorssuppleanter
10. Utseende av valberedning för valen på nästa
ordinarie förbundskongress och av eventuella utskott

Stiftelsen Neurofonden 1 (endast för kännedom)

medlemsavgift/er samt andel därav till föreningar

Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i
förbundsstyrelsen, som tillika utgör styrelse för
Stiftelsen Neurofonden 1 och Stiftelsen Anders Ulffs
minne.

11. Behandling av motioner och av ärenden som
förbundsstyrelsen hänskjutit till förbundskongressen
Motioner
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Motion till förbundskongress kan framläggas av
lokalförening eller enskild medlem – i sistnämnda fall
med eventuellt yttrande av den lokalförening
motionären tillhör. Länsförbund kan stödja en motion
men har inte egen motionsrätt. Motion skall för att
kunna behandlas på förbundskongress vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 april
kongressåret.
Extra förbundskongress

Motion till förbundskongress kan framläggas av
förening eller enskild medlem – i sistnämnda fall med
eventuellt yttrande av den förening motionären tillhör.
Länsförbund kan stödja en motion men har inte egen
motionsrätt. Motion skall för att kunna behandlas på
förbundskongress vara förbundsstyrelsen tillhanda
senast den 1 april kongressåret.

Extra förbundskongress hålls när förbundsstyrelsen
finner det erforderligt eller inom 30 dagar från det
minst en tredjedel av antalet lokalföreningar påkallat
sådan kongress.
Skriftlig kallelse till extra förbundskongress skall
utsändas minst 14 dagar före kongressen och skall
innehålla uppgift om vad som skall behandlas vid
kongressen. Extra förbundskongress kan endast
besluta i ärende som angivits i kallelsen.
§ 7 Rösträtt vid förbundskongress

Extra förbundskongress hålls när förbundsstyrelsen
finner det erforderligt eller inom 30 dagar från det
minst en tredjedel av antalet föreningar påkallat sådan
kongress.

Varje till förbundet ansluten lokalförening som erlagt
medlemsavgift för året närmast kongressåret äger
rätt att utse ett ombud till förbundskongressen.
Resterande ombudsplatser fördelas av
förbundsstyrelsen i förhållande till det sammantagna
antalet medlemmar med neurologiska
sjukdomstillstånd/skador i lokalföreningarna. Varje
ombud äger en röst. Ombudsbehörighet skall styrkas
genom protokollsutdrag.

Varje till förbundet ansluten förening året närmast före
kongressåret äger rätt att utse ett ombud till
förbundskongressen. Resterande ombudsplatser
fördelas av förbundsstyrelsen i förhållande till det
sammantagna antalet medlemmar i föreningarna. Varje
ombud äger en röst. Ombudsbehörighet skall styrkas
genom protokollsutdrag.

En förening kan högst erhålla tre ombud.
§ 8 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets
verksamhet organiseras effektivt och i enlighet med
förbundets ändamål, utövar tillsyn över förbundets
befattningshavare samt har att tillse att förbundets
redovisning och medelsförvaltning är ordnade på
betryggande sätt.
Förbundsstyrelsen består av minst nio ordinarie
ledamöter och minst tre suppleanter, vilka skall vara
medlemmar i lokalföreningar och utses på ordinarie
förbundskongress för tiden intill nästa ordinarie
förbundskongress. Minst hälften av ledamöterna skall
ha neurologiskt sjukdomstillstånd/skada.
Styrelsemedlem vars medlemskap upphör p g a
obetald medlemsavgift eller annat skäl skall
omedelbart frånträda sitt uppdrag. Detta gäller även
vid utebliven betalning enligt särskilt regelverk för
autogiro.
Förbundsstyrelsen utser inom sig två vice ordförande
och kassaförvaltare.

Förbundsstyrelsen består av nio ledamöter och tre
suppleanter, vilka skall vara medlemmar och utses på
ordinarie förbundskongress för tiden intill nästa
ordinarie förbundskongress. Minst hälften av
ledamöterna skall ha neurologisk diagnos.

Förbundsstyrelsen utser inom sig två vice ordförande
och en kassaförvaltare

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller när minst tre ledamöter så
påfordrar.
Förbundsstyrelsen är beslutsför när minst halva
antalet ledamöter är närvarande.
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Inom förbundsstyrelsen har varje ledamot en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten
avgör. Vid förbundsstyrelsens sammanträden skall
föras protokoll som till riktigheten bestyrks av
ordföranden och ytterligare en ledamot.
§ 9 Förbundsstyrelsens behörighet
Firmateckning
Förbundsstyrelsen handlar å förbundets vägnar
gentemot tredje man samt företräder förbundet inför
domstolar och andra myndigheter. Samma
behörighet tillkommer firmatecknare som utsetts av
förbundsstyrelsen. Förbundets firma tecknas,
förutom av förbundsstyrelsen, av den eller dem som
förbundsstyrelsen därtill utser.
§ 10 Tidnings- och förlagsverksamhet
Förbundsstyrelsen kan utge skrifter och bedriva
förlagsverksamhet och annan försäljningsverksamhet
i förbundets namn. Förbundsstyrelsen bestämmer om
formerna för verksamheten.
§ 11 Presidium
Förbundsstyrelsen biträds i sina åligganden av
Förbundsstyrelsen biträds i sina åligganden av presidiet
presidiet som består av ledamöter ur
som består av ledamöter ur förbundsstyrelsen. Minst
förbundsstyrelsen. Minst hälften av ledamöterna bör hälften av ledamöterna bör ha neurologisk diagnos.
ha neurologiskt sjukdomstillstånd eller
funktionsnedsättning.
Presidiet förbereder styrelseärenden och beslutar i
frågor som styrelsen delegerat till presidiet.
§ 12 Rådgivande kommittéer
Till förbundsstyrelsens eller presidiets förfogande
skall stå ett erforderligt antal rådgivande kommittéer,
vars ledamöter utses av förbundsstyrelsen.
Ordinarie kommittéer skall vara
1. Kommittén för forskning och utveckling
2. Kommittén för rehabilitering och rekreation
Extra kommittéer eller arbetsgrupper
Dessutom äger styrelsen rätt att vid behov utse extra
kommittéer eller arbetsgrupper.
§ 13 Medlemsavgift
Riksförbundet har att inkassera medlemsavgifter för
de medlemmar som söker eller önskar förnya sitt
medlemskap. Ett fastställt belopp för varje betalande
medlem utbetalas till lokalföreningen. Bestämmelser
för vilka årliga medlemsavgifter som gäller under den
kommande perioden beslutas av förbundskongressen
och sammanställs i separat dokument upprättat av
förbundsstyrelsen.
§ 14 Förbundets räkenskaper
Förbundets räkenskaper förs per kalenderår.

Riksförbundet har att inkassera medlemsavgifter för de
medlemmar som söker eller önskar förnya sitt
medlemskap. Ett fastställt belopp för varje betalande
medlem utbetalas till förening. Medlemsavgifter
beslutas av förbundskongressen.

Styrelsens verksamhetsberättelse
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Räkenskaperna sammanförs i fullständigt bokslut
årligen senast den 1 april, då de jämte vederbörliga
handlingar och förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelse skall överlämnas till
revisorerna.
Revisorerna
För granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och
förbundets räkenskaper utses på ordinarie
förbundskongress för tiden intill nästa ordinarie
förbundskongress två revisorer, varav en skall vara
auktoriserad revisor, och två revisorssuppleanter.
Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt
granskningsarbete.
Det åligger dem att årligen senast den 30 maj till
förbundsstyrelsen översända revisionsberättelse, att
jämte verksamhetsberättelse och årsredovisning
framläggas på nästa ordinarie förbundskongress.
§ 15 Valberedning
Den av förbundskongressen tillsatta valberedningen –
som ska bestå av minst fem ledamöter varav minst
två bör ha neurologiskt sjukdomstillstånd eller
funktionshinder – har till uppgift:
• att följa förbundets arbetsordning för valberedning,
för att bäst möjligt säkerställa att valberedningens
föreslag till ny förbundsstyrelse väl representerar
hela organisationens gemensamma intressen.
• att senast 30 dagar före kongressen avge förslag till
de val som jämlikt § 6 punkt 9 skall förrättas vid
närmast följande förbundskongress.
§ 16 Ändring av stadgar
Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar fattas
av förbundskongressen. För att beslut skall bli
gällande fordras två tredjedels majoritet av de
röstande. För ändring av § 17 fordras dock däri
angiven beslutsordning.
§ 17 Förbundets upplösning
Förbundet kan upplösas endast sedan beslut härom
fattats på två på varandra följande
förbundskongresser, hållna med minst två månaders
mellanrum, varav den första är ordinarie. För att
beslutet skall bli gällande fordras vid vardera
kongressen minst två tredjedels majoritet av de
röstande.
§ 18 Förbundets tillgångar vid upplösning
Vid beslut om upplösning enligt § 17 skall
kvarvarande tillgångar överföras till Stiftelsen NHR fonden och där användas enligt stiftelsens ändamål.

För granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och
förbundets räkenskaper utses på ordinarie
förbundskongress för tiden intill nästa ordinarie
förbundskongress förtroendevald revisor och suppleant
samt av Revisorsnämnden auktoriserad
revisor/revisionsbyrå. Revisorerna skall fortlöpande
utföra sitt granskningsarbete.

Den av förbundskongressen tillsatta valberedningen –
som ska bestå av fem ledamöter, varav minst två bör
ha neurologisk diagnos – har till uppgift:
att följa förbundets arbetsordning för valberedning, för
att bäst möjligt säkerställa att valberedningens förslag
till ny förbundsstyrelse väl representerar hela
organisationens gemensamma intressen.

Vid beslut om upplösning enligt § 17 skall kvarvarande
tillgångar överföras till Stiftelsen Neurofonden 1 och
där användas enligt stiftelsens ändamål.
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