Sköldkörtelföreningen 10 jan 2017

Varför nya stadgar?
Föreningens årsmöte 2016 beslöt att utveckla föreningens organisation och verksamhet för att
möjliggöra för föreningen att söka statsbidrag från Socialstyrelsen.
För detta krävs ett Sköldkörtelförbund med föreningar i minst tio län eller regioner.
Men att utveckla organisationen är inget självändamål – ej heller att erhålla statsbidrag.

Närmare medlemmarna – Djupare gemenskap.
Genom att skapa regional verksamhet kommer förbundet närmare medlemmarna. Vi kan
täcka större delen av landet med verksamhet och öka medlemsnyttan. Detta ger möjlighet till
möten, föreläsningar och social samvaro på hemmaplan.

Effektiv intressepolitik.
Hälso- och sjukvård bedrivs främst i landstingen. För att påverka sjukvården där
medlemmarna bor måste vi därför vara regionalt organiserade. Riksföreningen försöker
påverka riksdag, regering och nationella aktörer såsom myndigheter mm, men har litet
inflytande i respektive landsting.

Starkare finansiering ger styrka och uthållighet.
För att bedriva verkningsfull verksamhet behövs resurser och kontinuitet. Ett statsbidrag ger
en ekonomisk grund att stå på för att skapa nödvändiga basresurser. Om föreningen blir en
erkänd statsbidragsberättigad organisation möjliggör detta också att våra regionala föreningar
kan få bidrag från sina landsting eller regioner.

Räcker det inte med nätverk eller Facebookgrupper?
För att få föreningsbidrag, som för vår del totalt kan komma att räknas i sjusiffriga belopp,
måste man bilda föreningar med styrelser och årsmöten mm. Detta krävs även för att få
bättre inflytande som intresseorganisation.

Minimal administration och hjälp med lathundar.
Det gäller dock att till en början hålla ned på föreningsadministrationen till ett minimum. Vad
som krävs i en förening är ett årligt årsmöte, en styrelse med minst tre ledamöter och två
ersättare och en revisor. Årligen måste en skriftlig redovisning över verksamheten skrivas,
revisorn revidera och skriva sin berättelse. Beslutsprotokoll måste föras över styrelsemöten
och årsmöte. Riksföreningen kommer att hjälpa till med starten av föreningarna, med
normalstadgar samt med lathundar och mallar för att förenkla arbetet så långt det går.

Vill du hjälpa till?
I varje län eller region behöver vi ca 6-10 personer för att dra igång. Du kanske tycker att
denna uppgift verkar intressant. Ta i så fall kontakt med Sköldkörtelföreningen via
info@skoldkortelforeningen.se eller via telefon till Sven Eklöf på 070-280 34 65.

