
 Stellan Berglund 2020-03-10

ORGANISATIONSFÖRSLAG NEURO SKELLEFTEÅ. 

Korta fakta
Föreningen bildades 1968 och heter Neuro Skellefteå sedan 2017.
Neuro Skellefteå är anslutet till riksförbundet Neuro och arbetar efter förbundets stadgar. 
Föreningen är även ansluten till länsförbundet Neuro Västerbotten. 

Årsmötet 
Neuro Skellefteås högsta beslutande organ är årsmötet, där varje medlem har en röst.
Föreningens årsmöte hålls varje kalenderår senast under mars månad och före Neuro 
Västerbottens årsmöte.
Årsmötet beslutar om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya 
verksamhetsåret. Årsmötet väljer även: 

a) ordförande för ett år
b) övriga ledamöter i styrelsen
c) suppleanter i styrelsen
d) minst en revisor för ett år
e) minst en revisorssuppleant för ett år
f) valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte. Valberedningen bör bestå av tre

ledamöter, varav en är sammankallande. Enligt Neuros stadgar får högst en ledamot  
vara styrelseledamot. Minst en ledamot bör ha neurologisk diagnos

g) två ombud till Neuro Västerbottens årsmöte och styrelse  
h) två ombud till Neuroförbundets kongress vart 4:e år. 

Årsmötet behandlar bland annat även följande ärenden:
° verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
° ekonomisk årsredovisning
° revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
° eventuella motioner
° förslag till verksamhetsplan
° förslag till budget för det nya verksamhetsåret.

Styrelsen
Efter årsmötet fördelar styrelsen de andra posterna mellan de ledamöter som blivit valda. 
Detta sker vid ett konstituerande sammanträde som ska hållas ganska snart efter årsmötet. 
De poster som ska fördelas är:

a) vice ordförande
b) kassör
c) sekreterare
d) styrelsen utser även två personer, vilka tillsammans eller var för sig – enligt 

föreningens eller styrelsens beslut – har rättighet att teckna föreningens firma
e) studieombud. 
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Styrelsen utser även ledamöter och suppleanter, eller medlemmar i övrigt, med uppdrag att 
representera föreningen, t.ex. som föreningens representant i lokala, regionala och nationella 
arbets- och samverkansgrupper, referensgrupper, arbetsgrupper, m.m.

När det gäller Neuro Skellefteås representant i RÅFF, Rådet för förebyggande av 
funktionshinder utses föreningens representant av Skellefteå kommun. Rådet är ett 
informations- och samarbetsråd där representanter från kommunens nämnder och den lokala 
funktionshindersrörelsen möts. Rådets arbete utgår från målsättningarna i den 
funktionshinderspolitiska strategin ”Ett Skellefteå för alla”.

I övriga kommunala samverkansorgan, TGG (Kommunala TillgänglighetsGruppen) och 
Referensgruppen för funktionhindersföreningar utser Neuro Skellefteå sina representanter.  

Styrelsen beslutar även om bildandet av särskilda arbetsgrupper med olika ansvarsområden 
samt utser deltagare i dessa arbetsgrupper. 

Styrelsens ansvar och uppgift
Styrelsen ska vara föreningens förvaltande och verkställande organ samt företräda föreningen 
och föra dess talan. 
Styrelsen ska – inom ramen för Neuroförbundets stadgar – svara för föreningens verksamhet 
enligt fastställd verksamhetsplan och övriga planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen har ett särskilt ansvar för att
 tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas och följs 
 i enlighet med Neuros stadgar och i samverkan med andra organisationer verka för att 

personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och 
ges förbättrade levnadsvillkor 

 i övrigt fullgöra de åligganden som redovisas i Neuros stadgar 
 verkställa av årsmötet fattade beslut
 planera, leda och fördela samt följa upp arbetet inom föreningen. 
 ansvara för och förvalta föreningens medel
 förbereda årsmöte varje kalenderår
 anordna regelbundna medlemsmöten utöver årsmötet.

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter 
begär det. Kallelsen bör skickas ut senast 7 dagar före mötet.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften av antalet 
ledamöter är närvarande. Suppleanter kallas till styrelsemöten och har yttranderätt även när de
inte tjänstgör. En suppleant har beslutanderätt endast när hen ersätter en ordinarie ledamot 
som inte kan närvara. 

Styrelsen ska under kommande verksamhetsår undersöka möjligheten att närvara på distans, 
t.ex. via telefon eller dator, vid styrelsemöten.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst 
utom i ärenden rörande val vilka avgörs genom lottning.
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Ordföranden får – i brådskande fall – besluta att ärende ska avgöras genom 
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid 
närmast därefter följande sammanträde. Vid sammanträdet ska protokoll föras och justeras av 
mötesordföranden eller särskilt utsedd justerare. Avvikande mening ska antecknas till 
protokollet.

Arbetsgrupper 
Styrelsen får överlåta beslutanderätt och verkställighetsansvar i enskilda ärenden eller i vissa 
grupper av ärenden till särskilda arbetsgrupper. Styrelsen beslutar om utformning och 
tillsättande av sådana arbetsgrupper. 

En arbetsgrupp är en grupp som har ett speciellt uppdrag och syfte med sin sammansättning, 
exempelvis att skapa sociala aktiviteter (resor, utflykter, fika/lunch/middagsträffar, fester, 
etc.), fysiska/rehabiliterande aktiviteter (träning, bad, etc.) utbildning, information till 
medlemmar, politiker och allmänhet, etc.  

Respektive grupps uppdrag och ansvarsområde ska fastställas. Ordförande/sammankallande 
för gruppen väljs av styrelsen liksom gruppens medlemmar. Ordförande/sammankallande ska 
om möjligt ingå i i styrelsen. Gruppen ska sättas samman på sådant sätt att dess ambitioner 
kan uppnås och gruppmedlemmarnas önskemål om grupptillhörighet tillgodoses. Det ska även
vara möjligt att ingå i mer än en grupp.

Styrelsen ansvarar för uppföljning av utsedda arbetsgrupper.

För verksamhetsåret 2020 föreslås att arbetsgrupper tillskapas inom följande områden: 

 Utvecklingsgrupp
Övergripande ansvarsområde:
- Information/kommunikation (hemsida, programblad, annonsering, medlemsregister, 

digital kommunikation/information/dialog med/till medlemmar, politiker, allmänhet, 
myndigheter, m.fl.)

- Aktiviteter/projekt (för ökad tillgänglighet, bättre rehabilitering, färdtjänst, 
parkeringstillstånd, m.m.)

- Samverkan  (lokalt/regionalt/nationellt). 

 Aktivitetsgrupp
Övergripande ansvarsområde:
- Sociala aktiviteter (resor, utflykter, studiebesök, fika/lunch/middagsträffar, fester, 

teater, etc.)
- Fysiska aktiviteter, träning (Träningsverket – Idrottens Hus, badgrupp - lasarettet, 

m.m.
- Underlagsinhämtning och dokumentation inför ansökan om kommunalt aktivitetsstöd.

 
 Utbildningsgrupp

Övergripande ansvarsområde:
- Medlemsmöten (planering, kontakter, lokalbokning, budget, etc.)
- Föreläsningar (planering, kontakter, lokalbokning, budget, etc.)
- Studiecirklar (planering, kontakter, lokalbokning, budget, etc.)
- Kurser (planering, kontakter, lokalbokning, budget, etc.)
I utbildningsgruppen ingår föreningens studieombud som utses av styrelsen.
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