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Förslag om att revidera HRFs stadgar
I enlighet med kongressbeslut från 2012 har förbundsstyrelsen genomfört en
översyn av stadgarna för förbund, distrikt och föreningar inför kongressen
2016. I samband med detta har förbundsstyrelsen även behandlat förslag från
den organisationsutredning som genomfördes under innevarande
kongressperiod.
Med kongresshandlingarna medföljer ett utkast till nya, reviderade anvisningar
till stadgarna. Observera att anvisningarna INTE ska behandlas av kongressen.
Utkastet sänds endast ut för att underlätta förståelsen av de föreslagna
stadgeändringarna. Anvisningarna revideras och antas av förbundsstyrelsen
efter kongressen.
Förklaring till markeringar i den följande texten:
• Kommentarer om ändringarna anges i kursiv.
• Förslag till textändringar i stadgarna anges med understruken
kursivering.

Förbundsstyrelsen föreslår följande ändringar i HRFs stadgar:

Förbundsstadgar
2.2 Stödmedlemskap
Ändring av rubrik (ovan) och i text:
Stödmedlemskap kan erhållas av enskild person som vill stödja HRF:s
verksamhet genom att vara ansluten direkt till förbundet.
Person med stödmedlemskap har inte rösträtt och är inte heller valbar till
uppdrag på någon nivå inom HRF.

5.7 Motioner
Förtydliganden samt att det andra och tredje stycket förs samman:
Motioner från förening avsedda att behandlas av kongressen ska sändas till
förbundet senast sex månader före kongressen.
De motioner som väcks av medlem ska sändas in till förbundet av föreningen
med uppgift om det beslut som fattats av föreningsstyrelsen. Föreningen kan
antingen anta motionen som sin egen eller avslå den. I det fall motionen avslås,
1

Förbundsstyrelsens förslag till kongressen 2016:
Reviderade stadgar

har medlem rätt att sända in den som enskild. Föreningens beslut ska bifogas
motionen.

7.2 Ledamöter och övriga deltagare
Ett nytt stycke läggs till efter andra stycket:
Förbundsstyrelsen utser inom sig en vice förbundsordförande senast sex månader efter
att styrelsen har valts av kongressen.

Normalstadgar för distrikt
§ D1. Uppdrag
Ny punktsats:
•

Att stödja föreningar i distriktet som överväger att bli vilande eller att
upplösas.

D3.2 Deltagare
Ändring i texten i andra stycket:
Endast ombud, som valts av förening tillhörande distriktet, har rösträtt vid
årsmötet. Varje ombud har en röst. Om årsmötet ej beslutar annorlunda är
röstning med fullmakt inte tillåten.
Tillägg i sista stycket:
Distriktsstyrelsens ledamöter och distriktets revisorer kan inte väljas som ombud.

D 5.3 Firmateckning
Ny paragraf.
Distriktets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan även utse en eller flera personer
som firmatecknare.

D 5.4 Sammanträden
Nytt paragrafnummer följer av den nya paragrafen ovan.
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Normalstadgar för föreningar
§ F2.1 Förening
Nya skrivningar i första och andra stycket:
En HRF-förening kan bildas av medlemmar i kommun eller kommuner.
En HRF-förening kan också bildas av medlemmar på lokal eller regional nivå,
som delar intresse utifrån medlemskategori, till exempel Menières sjukdom eller att
vara föräldrar till hörselskadade barn, eller annat intresse såsom kultur och idrott.
Det är den geografiskt baserade föreningen som har huvudansvaret för det
intressepolitiska arbetet. Dess styrelse bör samråda med eventuella intresseföreningar
inom samma kommun/kommuner för att tillvarata deras kunskap och erfarenheter
inom respektive intresseområde. Intresseförening ska alltid förankra intressepolitiska
initiativ hos den geografiskt baserade föreningsstyrelsen (kommunala frågor) eller hos
distriktsstyrelsen (regionala frågor).

F 4.1 Föreningsårsmöte
Ny mening som läggs sist i det enda stycket:
Om årsmötet ej beslutar annorlunda är röstning med fullmakt inte tillåten.

F5.2 Ledamöter
Ny skrivning i första stycket. Andra stycket utgår:
Föreningsstyrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Med fördel utses en
ordförande och en kassör. Det är årsmötet som utser ordförande och kassör.

F 5.3 Firmateckning
Ny paragraf.
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan även utse en eller flera personer
som firmatecknare.

F5.4 Sammanträden
Nytt paragrafnummer följer av den nya paragrafen F 5.3
Ändring i andra styckets andra mening:
Består föreningsstyrelsen endast av tre ledamöter, ska samtliga ledamöter vara
närvarande för att beslut ska kunna fattas.
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§ F9. Vilande förening och upplösning av förening
Ny rubrik (ovan).
Nytt stycke läggs till efter första stycket:
Innan en förening förklaras vilande eller upplöses ska föreningsstyrelsen kontakta
distriktet för att få stöd och samråda med distriktsstyrelsen angående möjligheterna
till fortsatt verksamhet.
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