Stadgar för Lymfödemföreningen Stockholms län (org.nr 802451-9145)

§ 1.

Föreningens namn är Lymf- och lipödemföreningen Stockholms län.

§ 2.

Föreningen är en demokratisk, kommersiellt, politiskt och religiöst oberoende
ideell förening.

§ 3.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4.

Föreningens medlemsrekrytering och verksamhet är begränsad till Stockholms
län. Stödmedlemmar och organisationer accepteras från hela riket.

§ 5.

Föreningens ändamål är att:
1. öka kännedom om lymfödem och lipödem och dess behandling
2. att verka för att lära medlemmarna egenbehandling
3. verka för ökad utbildning av lymfterapeuter och annan berörd
sjukvårdspersonal
4. sprida information om ny forskning samt stödja forskning och utveckling inom
ödemvården
5. verka för att de som drabbas av lymfödem och eller lipödem får behandling
genom sjukförsäkringssystemet och att de får delta i beslut vid val av egen
vårdform och terapiåtgärder
6. bidra till att drabbades livskvalitet förbättras bl.a. genom ökat utbyte av
kunskaper och erfarenheter såväl mellan drabbade som mellan olika
yrkesverksamma inom ödemvården
7. på annat lämpligt sätt tillvarata drabbades intressen genom t.ex. att vara
remissinstans, samråds- eller expertgrupp (för brukarna) i vårdfrågor m.m.

§ 6.

Medlemskap kan erhållas av:
1. den som har lymfödem och eller lipödem (Medlem)
2. den som stödjer föreningens verksamhet (Stödmedlem)
3. vårdpersonal
4. organisation som stödjer föreningens verksamhet

§ 7.

Uteslutning. En enhällig styrelse kan avstänga den från medlemskap vars
uppträdande uppenbart skadar föreningens verksamhet. Årsmötet beslutar om
uteslutning. Medlemsavgiften återbetalas ej.

§ 8.

Årsavgift för respektive medlemskategori fastställs av årsmötet efter förslag från
styrelsen.

§ 9.

Föreningen skall på lämpligt sätt aktivt söka samarbete med andra organisationer
som verkar inom dess geografiska verksamhetsområde och intressesfär.

§ 10. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har varje
Medlem, som inbetalt medlemsavgiften senast 14 dagar före årsmötet, en röst.
Vårdnadshavare/anhörig till Medlem under 18 år har rösträtt i dennes ställe.
Stödmedlem och vårdpersonal har ej rösträtt men har yttrande- och förslagsrätt.
Organisationsmedlem har samma rättigheter som Stödmedlem.
Rösträtt må utövas endast av person närvarande vid mötet. Röstberättigad
person kan genom skriftlig fullmakt rösta för ytterligare en (1) röstberättigad
person. Sluten omröstning skall ske (med slutna sedlar) när någon röstberättigad
person yrkar det. Vid lika röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst.
§ 11. Årsmöte hålls före april månads utgång. Tid och plats för årsmötet bestäms av
styrelsen. Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall ske senast 14 dagar i
förväg.
§ 12. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande och sekreterare för mötet
2. val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
protokollet
3. fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
4. fastställande av röstlängd
5. styrelsens verksamhetsberättelse
6. revisorernas berättelse
7. fråga om ansvarsfrihet för den tid som verksamhetsberättelsen omfattar
8. fastställande av årsavgift för respektive medlemskategori för nästkommande år
9. val av styrelseledamöter (2 år) och suppleanter (1 år)
10. val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
11. val av valberedning bestående av två ledamöter (1 år)
12. ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
§ 13. Motioner. Vill medlem underställa årsmötet förslag, motion, skall detta inges
skriftligen till styrelsen senast en månad före årsmötet. Förslag som inkommer
senare kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut.
§ 14. Extra årsmöte ska hållas då minst hälften av medlemmarna skriftligen yrkar
därpå. Även styrelsen och revisorerna äger påkalla extra årsmöte. Tid och plats
för extra årsmöte bestäms av styrelsen.
§ 15. Styrelsen är föreningens beslutande organ då årsmötet inte är samlat. Styrelsen
väljs av årsmötet och skall förutom ordföranden bestå av minst tre ordinarie
ledamöter och minst en suppleant. Styrelseledamot väljs om annat ej bestäms för
en period om två år och suppleant väljs om annat ej bestäms för en period om ett
år. Avgående ledamot kan återväljas. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga funktionärer.
§ 16. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordföranden
eller på begäran av vice ordföranden eller av två ordinarie styrelseledamöter.
Styrelsen har beslutsrätt när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Styrelsesammanträdena skall protokollföras.

§ 17. Styrelsen företräds, om styrelsen ej annorlunda bestämmer, av ordföranden.
§ 18. Styrelsen skall föra räkenskaper som vederbörligen avslutas för kalenderår.
Verksamhetsberättelse, räkenskaper med tillhörande verifikationer och annat
underlag för årsredovisningen ska ställas till revisorernas förfogande för
granskning en månad innan årsmötet.
§ 19. Revisor och revisorssuppleant väljs av årsmötet för ett år. Revisionsberättelse
skall vara föreningen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
§ 20. Valberedningen väljs av årsmötet på ett år. Valberedningen nominerar till
årsmötet de kandidater som den i sin utvärdering funnit lämpligast.
Valberedningen nominerar också revisor och revisorssuppleant samt ledamöter
till nästkommande års valberedning. Avgående ledamot kan återväljas.
§ 21. Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av ordinarie årsmöte med
minst två tredjedels majoritet.
§ 22. Föreningen kan upplösas genom beslut, som fattas med minst två tredjedels
majoritet på två med minst sex månaders mellanrum på vartdera följande
medlemsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Upplöses Föreningen
eller upphör dess verksamhet på annat sätt, tillfaller dess behållna tillgångar
förening med närstående intressen enligt beslut fattat av årsmötet.

Stadgar antagna vid årsmötet den 13 mars 2018.

