Sköldkörtelföreningen 10 jan 2017

Kortfattad introduktion till de nya stadgarna.
Årsmötesbeslut 2016
Årsmötet 2016 i Sköldkörtelföreningen tog följande beslut
•
•

Utveckla stadgar, organisation och verksamhet som möjliggör för föreningen att söka statsbidrag
från Socialstyrelsen.
Skapa ett sköldkörtelförbund med minst tio läns-/regionsavdelningar. Föreningens medlemmar får
då fler möjligheter till stöd och erfarenhetsutbyten lokalt.

För att genomföra detta krävs nya stadgar för föreningen – både på riksplanet och på regionalt
och lokalt plan..

Övergångsstadgar
I en tänkt framtid har SKKF 6 000 medlemmar, 20 regionala föreningar och kanske några
lokalavdelningar. Dessutom har vi statsbidrag och en ordnad ekonomi.
De nya stadgarna ska ha denna tänkta utveckling som utgångspunkt och passa för den
organisationen. Det går dock inte att direkt byta till stadgar anpassade för denna målbild utan en
slags övergångsstadgar måste tas fram som fungerar både i dagens organisation och
morgondagens. Föreslaget är övergångsstadgar, vilka kan behöva revideras förhoppningsvis
inom tre år om föreningen utvecklas som vi önskar.

Namn och organisation
Föreningen byter namn till Sköldkörtelförbundet.
Läns- eller regionsföreningar startas med namn som ”Sköldkörtelförbundet i Stockholms län”
och eventuellt lokalavdelningar såsom Sköldkörtelförbundet i Stockholm.
Idag konstitueras föreningen av dess medlemmar. I målbilden konstitueras förbundet av dess
föreningar som vartannat år sänder sina ombud till förbundsmöte (ej lokalavdelningarna).
Intresserade medlemmar är välkomna utan rösträtt till självkostnadspris. Ett sådant
förbundsmöte skulle i målbilden omfatta ca 40-50 personer.
I övergångsskedet kallas både ombud och medlemmar till förbundsmötet och har rösträtt.
Ombuden får hjälp med reskostnader och eventuellt logi.

Styrning av förbundet
Förbundet styrs således av ett förbundsmöte, som samlas enbart vartannat år. Förbundet får
tvååriga verksamhetsperioder. Detta spar pengar.
Åren mellan Förbundsmötena samlas Föreningarna (och ev, medlemmarna) till förbundsråd,
som är rådgivande till styrelsen.

Ekonomi – medlemsavgifter - statsbidrag
Medlemsavgiften betalas som tidigare direkt till förbundet. Men de nystartade föreningarna
behöver också finansiering. I viss utsträckning kan sådan ordnas genom bidrag från landstingen
eller kommunerna (lokalavdelning). Det är dock skäligt att föreningarna får del av
medlemsavgifterna. Det finns dock inget utrymme för höjning av medlemsavgifterna.
Innan förbundet fått statsbidrag måste delningen av medlemsavgifterna lösas.
I många förbund med statsbidrag delar man ungefär 50/50 på medlemsavgifterna – otänkbart
för SKKF idag. Innan statsbidragsfrågan är ordnad är en lösning att ge varje förening ett årligt
verksamhetsbidrag.

Sköldkörtelföreningen 10 jan 2017

Beslutsprocessen.
Steg 1
17 december
Styrelsen beslutade om målbild för organisation, styrning, stadgar och finansiering.
Styrelsen beslutar att sända förslag till Nya stadgar, Normalstadgar för Förening och
Lokalavdelning inom Sköldkörtelförbundet på remiss.
Steg 2
jan 2017
Förslagen sänds på remiss till medlemmarna.
Steg 3
1 febr 2017
Informations- och diskussionskväll anordnas i Stockholm
Steg 4
15 febr 2017
Remissomgången avslutas. Förslaget bearbetas
Steg 5
1 mars 2017
Ett slutligt förslag beslutas av styrelsen att framläggas för årsmötet.
Steg 6
25 mars 2017
Frågan behandlas på årsmötet.
Steg 7
våren 2017
Utbildningsinsatser igångsätts för nya föreningar. Ett handledningsmaterial med stödjande
mallar tas fram. Föreningar börjar startas.
Steg 8
20 maj 2017
Extra Årsmöte anordnas i samband med Sköldkörteldagen 2017. Nya stadgarna träder ikraft.
Steg 9
våren 2018
Första ordinarie Förbundsmöte.
Steg 10
våren 2019
Första Förbundsrådet.

