Stadgar
STROKE-Riksförbundet
Stadgarna är antagna av STROKE-Riksförbundets (fortsättningsvis Förbundet) kongress
den 15 juni 2019
Förbundets beskyddare är Hennes Majestät Drottningen.
§1
Riksförbundets namn
Förbundets namn är STROKE-Riksförbundet och med säte i Stockholm.
§2
Riksförbundets ändamål
Förbundet är en ideell organisation bestående av strokeföreningar i Sverige och har till
uppgift:
 att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och
därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för
anhöriga
 att verka för förebyggande åtgärder och att de som fått stroke får en god sjukvård
samt en effektiv rehabilitering och eftervård
 att ge råd och stöd samt information
 att erbjuda social gemenskap och aktiviteter genom föreningsliv
 att stödja och stimulera läns- och lokalföreningarnas verksamhet
 att sprida kunskap om stroke
 att stödja forskning och utbildningsinsatser
Förbundet är i sitt arbete partipolitiskt och religiöst obundet samt värnar alla människors
lika värde
§3
Medlemskap
§ 3a Förening
Medlemskap i förbundet kan erhållas av förening, som vill främja förbundets syften och
erkänner dess stadgar. Ansökan om inträde inges till förbundsstyrelsen som beslutar i
frågan.
§ 3b Enskild individ/medlem, föreningstillhörighet
Enskild individ och juridisk person som vill främja förbundets syften och erkänner dess
stadgar kan ansöka om medlemskap. Förbundet ansluter enskild individ och juridisk
person som medlem och denne har att erlägga medlemsavgift. Enskild medlem och
juridisk person kan välja vilken förening denne vill tillhöra. Om val ej görs placeras

medlem i närmsta geografiska förening. Enskild medlem utövar sin direkta demokratiska
påverkan i lokalföreningen eller i länsförening i de fall som lokalförening saknas.

Mom. 1
Avgifter
Enskild, och juridisk person betalar en avgift vars belopp fastställs av förbundskongressen.
Ändring av medlemsavgifter kan endast ske genom motion eller på förslag från
förbundsstyrelsen.
Mom. 2
Vilande förening
Förening som saknar styrelse och verksamhet anses som vilande förening. Dess
medlemmar överförs till närmaste läns- eller lokalförening och föreningens medel förvaltas
av länsföreningen och om länsförening saknas, av förbundsstyrelsen.
Mom. 3
Uteslutning
Medlem som uppenbart skadar Riksförbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar eller
mot förbundskongressens fattade beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.
Den som berörs har rätt att närvara när frågan om uteslutning behandlas.
Mom. 4
Hedersmedlem
Förbundsstyrelsen kan till hedersmedlem utse den som på ett ytterst förtjänstfullt sätt
verkat enligt förbundets ändamål. Se § 2.
Läns- och lokalförening kan till förbundsstyrelsen lämna förslag och motivering på hedersmedlem.

§4
Organisation
Förbundets organ utgörs av förbundskongress, representantskap, förbundsstyrelse,
revisorer, stadgekommitté samt valberedning.
Förbundskongressen väljer förbundsstyrelse, revisorer, stadgekommitté och valberedning.
Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande organ. Vetenskapliga Rådet, styrelser för
fond/stiftelse och andra speciella organ utses av förbundsstyrelsen.
Förbundet är en egen juridisk person. Förbundet företräds på länsnivå av länsföreningar
och på kommunal nivå av lokalföreningar. Där länsförening saknas inträder lokalförening
och där lokalföreningar saknas inträder länsföreningar.
§5
Verksamhetsår
Förbundets verksamhetsår är 1 januari - 31 december.
§6
Förbundskongress
Ordinarie förbundskongress sammanträder en gång vart tredje år senast den 30 juni på tid
och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Mom. 1
Representation
Varje ansluten länsförening har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 200-tal
medlemmar i till länsföreningen anslutna lokalföreningar. Dock högst sju ombud räknat på
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antalet registrerade medlemmar hos Riksförbundet den 31 december året före kongressen.
Där länsförening saknas övertar lokalförening/föreningarna länsförenings funktion.
Ombud och ersättare ska utses på länsföreningarnas alternativt lokalföreningarnas
årsmöten. Där länsförening saknas utser lokalförening/föreningarna ombud i samråd.
Ledamöter i förbundsstyrelsen, förbundets valberedning, revisorer och anställd personal är
inte valbara som ombud.
Protokoll från kongressen ska delges läns- och lokalföreningarna senast tre månader efter
avslutad kongress.
Mom. 2
Kallelse
Skriftlig kallelse till ordinarie förbundskongress ska utsändas senast två månader före
kongressen.
Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelserna för de gångna
verksamhetsåren, behandlade motioner, styrelsens, stadgekommitténs och valberedningens
förslag samt övriga handlingar ska sändas till ombuden och läns- och lokalföreningarna
senast fyra veckor före förbundskongressen.
Mom. 3
Dagordning
Vid ordinarie förbundskongress behandlas:
 Kongressens öppnande
 Fastställande av röstlängd
 Fastställande av dagordning
 Fastställande av arbetsordning
 Kongressens behöriga sammankallande
 Val av presidium a) kongressordförande b) kongressekreterare
 Val av
a) två protokolljusterare
b) två rösträknare
 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de tre gångna verksamhetsåren
 Förbundsstyrelsens årsredovisning för de tre gångna verksamhetsåren med resultat
och balansräkning.
 Revisorernas berättelse för de tre gångna åren
 Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för de tre gångna åren
 Beslut om stadgeändring
 Behandling av motioner
 Beslut med anledning av förbundsstyrelsens förslag
 Fastställande och fördelning av medlemsavgifter mellan förbundet och
föreningarna
 Val av förbundsordförande
 Val av vice ordförande
 Val av 9 ledamöter till förbundsstyrelsen
 Val av två revisorer varav en ska vara auktoriserad
 Val av två revisorsersättare varav en ska vara auktoriserad
 Val av tre ledamöter till stadgekommitté varav en ska vara sammankallande
 Val av ordförande och tre ledamöter till valberedningen
 Val av tre ersättare till valberedningen
 Kongressens avslutning
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Mom. 4
Rättigheter och beslutsfattande
Kongressombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt.
Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer och ersättare samt ledamöter i speciella organ har
yttrande- och förslagsrätt. Av Riksförbundet anställd personal har yttranderätt.
Fullmaktsröstning är inte tillåten.
Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal
ska lotten vara utslagsgivande.
Personval sker med slutna valsedlar, om inte kongressen enhälligt beslutar, att valet ska ske
på annat sätt. Vid lika röstetal vid personval ska lotten fälla utslag.
Mom. 5
Motioner
Varje länsförening, lokalförening och enskild medlem har motionsrätt.
Lokalföreningens eller enskild medlems motion ska åtföljas av länsföreningens yttrande.
Saknas länsförening övertar lokalförening/föreningarna länsföreningens funktion.
Motion ska vara skriftlig och ska tillsammans med lokal/länsförenings yttrande vara
förbundet tillhanda senast den 15 januari kongressåret.
Förbundsstyrelsen avger yttrande över motionerna till länsföreningarna/alternativt
lokalföreningarna där länsförening saknas, senast fyra veckor innan förbundskongressen.
(se § 6 mom. 2)
Mom. 6
Nomineringar
Varje läns- och lokalförening har rätt att nominera namnförslag på de förtroendevalda som
ska väljas på kongressen. Om enskild medlem vill nominera sker det genom respektive
förening. Det åligger Valberedningen att senast 30 september, året före
förbundskongressen, till läns- och lokalföreningarna, informera om vilka uppdrag som ska
väljas på kongressen och sista nomineringsdag för detta.
Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själva lämna förslag till
kandidater.
Mom. 7.
Extra förbundskongress
Förbundsstyrelsen kan kalla till extra förbundskongress. Extra förbundskongress ska
inkallas då minst en femtedel (1/5) av de anslutna länsföreningarna eller tjänstgörande
förbundsrevisor skriftligen begärt detta hos förbundsstyrelsen.
(där länsförening saknas inträder lokalförening/föreningarna)
Extra förbundskongress ska hållas senast två månader efter att denna begäran inkommit
och får endast behandla den eller de frågor som orsakat kongressen.
Till extra förbundskongress ska skriftlig kallelse sändas senast fyra veckor före den extra
kongressen. I kallelsen skall anges de frågor som föranlett den extra kongressen.
§7
Representantskap
Representantskapet ska sammanträda varje år, senast under andra kvartalet, de år ordinarie
förbundskongress inte hålls.
Representantskapets uppgifter är att under de år ordinarie förbundskongress inte hålls
handlägga de frågor som fastställts i Mom. 3 Dagordning.
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Mom. 1

Representation

Representantskapet ska bestå av ett ombud från varje länsförening. Där länsförening saknas
övertar lokalförening/föreningarna länsförenings funktion. Ombud och ersättare ska utses på
länsföreningarnas alternativt lokalföreningarnas årsmöte.

Där länsförening inte finns utser lokalförening/föreningarna ombud i samråd.
Protokoll från representantskapet ska delges läns- och lokalföreningarna senast tre
månader efter avslutat representantskap.
Mom. 2
Kallelse
Kallelse till representantskapet ska av förbundsstyrelsen sändas till läns- och
lokalföreningarna senast en månad före dess sammanträde.
Med kallelsen ska följa förslag till dagordning, verksamhets- och ekonomisk berättelse för
det gångna verksamhetsåret och övriga handlingar med av styrelsen hänskjutna frågor.
Mom. 3
Dagordning
Vid representantskap ska följande ärenden behandlas:
 Representantskapets öppnande
 Fastställande av röstlängd.
 Representantskapets behöriga sammankallande
 Val av a) mötesordförande
b) mötessekreterare
 Val av a) två rösträknare
b) två protokolljusterare
 Förbundsstyrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 Revisorernas berättelse
 Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet
 Behandling av de frågor som styrelsen hänskjutit till representantskapet.
 Representantskapets avslutning
Mom. 4
Rättigheter och beslutsfattande
Valda ombud till representantskapet har yttrande-, förslags och rösträtt
Ombud får inte vara ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens ledamöter,
revisorer, ersättare, samt ledamöter i speciella organ har yttrande- och förslagsrätt. Av
Riksförbundet anställd personal har yttranderätt. Fullmaktsröstning är inte tillåten.
Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska
lotten fälla utslag.
§8
Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, vice ordförande och nio ledamöter.
Förbundsstyrelsens ledamöter utses på ordinarie förbundskongress för tiden till och med
nästa ordinarie förbundskongress.
Valbar till ledamot i förbundsstyrelsen är varje enskild person som är medlem med
undantag av anställd personal i Riksförbundet, läns- eller lokalföreningar.
Mandatperioden för ordförande och ledamöter är tre år.
Förbundsstyrelsen ska förordna två eller flera personer inom eller utom styrelsen att teckna
Riksförbundets firma, två i förening, samt utfärda besluts- och delegationsordning.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Riksförbundets anställda har förslags- och yttranderätt.
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Förbundsstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU) och eventuellt andra utskott.
Arbetsutskottet är förbundsstyrelsens beredande organ
Förbundsstyrelsen har rätt att försälja fast och lös egendom som Riksförbundet erhåller
som gåva eller genom testamente.
Förbundsstyrelsen fastställer reglemente för olika utskott och organ som är verksamma i
Riksförbundet.
Förbundsstyrelsen anställer personal samt utfärdar besluts- och delegationsordning.
Kallelse till sammanträde med förbundsstyrelsen ska sändas till ledamöter samt för
kännedom till revisorer och valberedningens ordförande.
Styrelsen upprättar en arbetsordning för sitt arbete.
§9

Revision
Förbundsstyrelsen upphandlar auktoriserad revision.
Förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning samt Riksförbundets räkenskaper ska granskas av
revisorerna. Av revisorerna ska minst en ordinarie och en ersättare vara auktoriserad revisor.
Den auktoriserade revisorn och den auktoriserade revisorsersättaren får inte vara medlem i
förbundet.
Årsredovisningen och erforderliga handlingar ska överlämnas till revisorerna senast den 1 februari
varje år. Revisorerna ska avlämna revisionsberättelse senast den 1 mars varje år.

Om förbundsstyrelsen finner anledning till revision av räkenskaperna i läns- eller
lokalförening har Riksförbundet rätt att genom sina auktoriserade revisorer låta granska
räkenskaperna.
§ 10
Valberedning

Valberedningen består av en ordförande och tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare.
Mandatperioden är tre år. Valberedningen fastställer sista dag för nominering. Ledamot av
valberedningen har, efter föranmälan, tillträde till förbundsstyrelsens sammanträden och har därvid
yttranderätt. För valberedningens arbete finns av förbundsstyrelsen framtagna riktlinjer.

§ 11
Tidning
Riksförbundet utger en periodisk medlemstidning, StrokeKontakt. Förbundsstyrelsen
fastställer tidningens policy och utser ansvarig utgivare.
§ 12
Allmänna bestämmelser
Förbundsstyrelsen ska kontinuerligt följa läns- och lokalföreningarnas verksamhet och har i
förekommande fall rätt att företa åtgärder som kan anses påkallade.
§ 13
Stadgar
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom motion eller på förslag av
förbundsstyrelsen. Beslut ska fattas med två tredjedels (2/3) majoritet vid ordinarie
förbundskongress.
Förbundsstyrelsen fastställer läns- och lokalföreningars förslag till förändring av dess
normalstadgar.
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Förbundsstyrelsen har tolkningsrätt gällande stadgar för förbundet, läns- och
lokalföreningar.
§ 14
Riksförbundets upplösning
Beslut om förbundets upplösning ska fattas vid två på varandra följande kongresser varav
den första ordinarie. Härvid gäller, att beslut vid båda kongresserna måste fattas med fyra
femtedels (4/5) majoritet. Beslutas om upplösning av förbundet ska förbundsstyrelsen
ansvara för att förbundets tillgångar används till ändamål som överensstämmer med
STROKE-Riksförbundets målsättning.
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