Normalstadgar för lokalavdelning inom Sköldkörtelförbundet
Antagna av årsmöte den 25 mars och extra årsmöte den 22 april 2017.
§ 1 Ändamål
Mom 1
Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade
funktionsnedsättningar samt att tillvarata och bevaka deras intressen. Övergripande syfte är att verka
för bästa tänkbara livskvalitet och hälsa hos förbundets medlemmar.
Mom 2
Förbundet har till uppgift att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse för
sköldkörtelsjukdomar och relaterade funktionsnedsättningar både bland sina medlemmar och ute i
samhället. Förbundet ska för sina medlemmar skapa social gemenskap och ge råd och stöd. Förbundet
ska verka intressepolitiskt, företrädesvis för en god vård och behandling och för patientorienterad
forskning och utveckling.
Mom 3
Förbundets verksamhet regleras av dessa stadgar, fastställda handlingsprogram samt verksamhetsplan
och budget, som fastställs vid varje ordinarie förbundsmöte.
Mom 4
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
Förbundet motverkar all diskriminering utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Mom 5
Medlemmar med sköldkörtelsjukdomar och relaterade funktionsnedsättningar ska ha ett avgörande
inflytande i årsmöte, styrelse och andra beslutande församlingar inom Sköldkörtelförbundet.
§ 2 Organisation
Mom 1
Lokalavdelningens namn är ”Sköldkörtelförbundet i ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,”. (ex:Sköldkörtelföbundet i
Stockholm)
Lokalavdelningens organisation är årsmöte och styrelse.
Mom 2
Lokalavdelningen verkar inom ett av förbundet fastställt geografiskt område, oftast en eller flera
kommuner.
Lokalavdelningens verksamhetsområde omfattar ..................................... kommun/er
Mom 3
Lokalavdelningens säte är ........................................ kommun.
Mom 4
Lokalavdelning, som vill tillhöra Sköldkörtelförbundet måste anta dessa normalstadgar, bli godkänd
juridisk person hos Skatteverket och inneha bankkonto eller girokonto.

Efter detta kan förbundet godkänna och associera lokalavdelningen till förbundet.
Sköldkörtelförbundet beslutar om bidrag till lokalavdelningen.
§ 3 Medlemskap
Mom 1
Medlemmar i lokalavdelningen blir alla personer som ansluter sig till förbundets ändamål enligt
stadgarna, blir medlem i förbundet och där betalar medlemsavgift och är boende i lokalavdelningens
verksamhetsområde. Det finns möjlighet även för andra medlemmar i förbundet att efter fritt val bli
medlem. Ingen kan dock vara medlem i två lokalavdelningar. Däremot i den läns- eller regionsförening,
inom vars område lokalavdelningen har sitt säte.
Mom 2
Endast medlemmar kan inneha förtroendeuppdrag, förutom revisorer.
Mom 3
Medlem som genom sina handlingar motarbetar förbundets ändamål eller på annat sätt skadar
förbund eller lokalavdelning kan uteslutas ur Sköldkörtelförbundet av förbundets styrelse. En sådan
uteslutning kan överklagas till förbundets nästkommande Förbundsmöte eller Förbundsråd.
Överklagande ska ske skriftligt inom fyra (4) veckor efter det att beslut om uteslutning meddelats.
§ 4 Årsmöten
Mom 1
Årsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ.
Årsmöte äger rum på tid och plats som bestäms av lokalavdelningens styrelse och ska hållas årligen
under perioden 15 februari – 15 mars.
Lokalavdelningens styrelse kallar alla medlemmar till årsmöte minst fyra (4) veckor före fastställd
tidpunkt. Handlingar ska vara tillgängliga för medlemmarna minst två (2) veckor före mötet.
Mom 2
Extra årsmöte hålls när lokalavdelningens årsmöte eller styrelse så beslutar eller när revisorerna eller
minst hälften av lokalavdelningens medlemmar så begär. Mötet hålls senast två månader efter det
begäran inkommit. Kallelse med handlingar ska utsändas senast två veckor före mötet.
Extra årsmöte får inte behandla eller fatta beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen till det
extra årsmötet. I övrigt gäller samma regler som för det ordinarie årsmötet.
§ 5 Förhandlingsordning vid årsmötet
Mom 1
Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet – utom beslut enligt § 9 – och genom öppen omröstning.
Vid personval kan sluten omröstning begäras och ska då verkställas. Vid lika röstetal avgör lotten.
I frågor som berör det gångna årets verksamhet och förvaltning äger styrelseledamöterna endast
yttranderätt – ej rösträtt.
Mom 2
Val av ledamöter och suppleanter och revisorer sker på två (2) år. Ordförande och kassör väljs på skilda
år liksom halva styrelsen samt suppleanter och revisorer.
Mom 3
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
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Årsmötets öppnande.
Upprättande och justering av röstlängd
Fråga om årsmötet behörigt utlysts
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
Beslut i anledning av vinst eller förlust och fastställande av resultat- och balansräkningar.
Fråga om ansvarsfrihet för lokalavdelningens styrelse för verksamhetsåret
Behandling av motioner och styrelseförslag
Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Fastställande av verksamhetsplan och budget
Beslut om antalet styrelseledamöter, dock minst tre (3) personer.
Val av ordförande
Val av kassör
Val av övriga styrelseledamöter
Val av minst två (2), suppleanter (ersättare) som träder in i den ordning de väljs
Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.
Val av minst två personer till valberedning varav en sammankallande.
Övriga frågor att hänskjuta till lokalavdelningens styrelse.
Årsmötets avslutande

Mom 4
Motion till lokalavdelningens årsmöte kan väckas av enskild medlem och ska vara lokalavdelningens
styrelse tillhanda senast den 31 december året innan årsmötet. Motionen jämte styrelsens yttrande
delges medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Motion till förbundsmöte kan väckas av enskild medlem, och ska vara förbundets styrelse tillhanda
senast den 31 december året innan förbundsmötet.
Mom 5
Lokalavdelningen ska före den 1 juni till förbundet sända in kopior på årsmöteshandlingarna;
dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, aktuell styrelselista och
årsmötesprotokoll.
För lokalavdelning som brister i förvaltning och redovisning kan förbundets styrelse besluta om att
innehålla bidrag tills bristerna är åtgärdade.
Förbundet kan även i sådant fall besluta om att med egna revisorer revidera verksamhet och
förvaltning. Styrelsen ska då hjälpa dessa revisorer i deras uppdrag.
§ 6 Lokalavdelningens styrelse
Mom 1
Styrelsen leder lokalavdelningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet
fattade beslut.
Mom 2
Snarast efter årsmötet samlas den nyvalda styrelsen för konstituering. Uppdrag som ej utsetts av
årsmötet fördelas på styrelsens ledamöter. Dessa kan vara vice ordf, sekreterare, postmottagare,

kontaktperson, ansvariga för olika verksamheter osv. Styrelsen ska också utse firmatecknare enligt
mom 5 och tecknare av bank- och betalkonton mm.
Mom 3
För att styrelsen ska vara beslutsmässig ska minst hälften av det av årsmötet valda antalet
styrelseledamöter närvara vid mötet. Ledamöter kan ersättas av suppleanter. För besluts giltighet
fordras dock alltid tre närvarande styrelseledamöter inklusive suppleanter.
Lokalavdelningen styrelse bör sammanträda minst fyra (4) gånger per år och i övrigt när ordförande
eller en tredjedel (1/3) av styrelsens röstberättigade ledamöter så begär. Beslutsprotokoll ska föras.
Mom 4
Föreningens tillgångar förvaltas och sköts av dess styrelse enligt god redovisningssed. Räkenskapsåret
omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Mom 5
Lokalavdelningens firma tecknas av minst två (2) personer, varav två (2) i förening.
Lokalavdelningens styrelse utser dessa. Firmatecknarna kan sedan exempelvis utse kassören att ensam
teckna ett bankkonto eller girokonto.
Mom 6
Av lokalavdelningen anställd eller kontrakterad person kan inte sitta i lokalavdelningens styrelse. En
sådan person kan dock adjungeras.
§ 7 Revision
Lokalavdelningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av minst en (1) revisor.
Revisor behöver ej vara medlem i förbundet.
Revisionen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed.
Årsredovisningen, innefattande verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och samtliga
styrelseprotokoll ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari. Revisorn ska även kunna ta del
av bokföring och verifikat.
Revisionsberättelse ska överlämnas till lokalavdelningens styrelse senast den 15 februari.
Revisor ska ej stå i beroendeställning till någon i styrelsen eller på annat sätt vara jävig.
Som jäv räknas nära släktskap eller annan nära privat relation. Som jäv räknas även yrkesmässig
beroendeställning eller affärsmässig relation.
§ 8 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast göras av förbundsmöte.
Förbundets styrelse har mellan förbundsmötena tolkningsföreträde vid oenighet om hur stadgarna ska
tolkas.
§ 9 Lokalavdelningens upplösning
Lokalavdelningen kan innan den eventuellt upplöses läggas vilande. Detta innebär att ingen styrelse
och verksamhet finns. Tillgångarna förvaltas av förbundet under en övergångsperiod innan man prövar
att återstarta verksamheten. En lokalavdelning kan vara vilande i högst tre år. Därefter ska den
återstartas eller upplösas.
För beslut om upplösning av lokalavdelning fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två (2) på
varandra följande årsmöten varav ett (1) ska vara ordinarie årsmöte.
Mellan mötena skall förflyta minst fyra (4) veckor.

Vid lokalavdelningens upplösning ska tillgångarna tillfalla Sköldkörtelförbundet organisationsnummer:
802017-7591.

