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Stadgar	  för	  Endometriosföreningen,	  Region	  Skåne	  
Antagna	  vid	  föreningens	  bildande	  2012-‐10-‐31	  	  
	   	  
§1	  	   Firma	   	  
	   Föreningens	  namn	  är	  Endometriosföreningen,	  Region	  Skåne	  
	   	  
§2	  	   Ändamål	  

Föreningen	  är	  en	  patient-‐	  och	  handikappförening	  med	  ändamål	  att	  sprida	  kunskap	  och	  
information	  om	  sjukdomen	  endometrios	  till	  medlemmar	  och	  utomstående	  samt	  stödja	  
kvinnor	  som	  drabbats	  av	  sjukdomen.	  	  
Föreningen	  ska	  aktivt	  arbeta	  för	  att	  informera	  olika	  beslutsfattare	  om	  endometrios	  och	  
dess	  effekter	  samt	  påtala	  åtgärder	  för	  att	  underlätta	  livet	  för	  kvinnor	  med	  sjukdomen.	  

	   Föreningen	  är	  politiskt,	  religiöst	  och	  fackligt	  obunden.	  
	  
§3	  	   Föreningens	  verksamhet	  
	   Stödja	  medlemmar	  via	  medlemsträffar,	  hemsida,	  medlemstidning	  och	  direktkontakter	  
	   Informera	  allmänheten,	  personal	  inom	  sjukvården	  och	  politiker	  i	  syfte	  att	  öka	  
	   kunskapen	  om	  endometrios.	  

Arbeta	  för	  att	  påverka	  politiker	  och	  andra	  beslutsfattare	  inom	  sjukvården	  i	  syfte	  	  att	  
förbättra	  vården	  och	  andra	  villkor	  för	  endometriospatienter.	  

	  
§4	  	  	   Säte	  
	   Endometriosföreningen,	  Region	  Skåne	  har	  sitt	  säte	  i	  Kristianstad	  
	  
§5	  	  	   Medlemskap	  

Föreningen	  är	  öppen	  för	  alla	  som	  vill	  verka	  för	  dess	  mål	  och	  erlägger	  medlemsavgift	  till	  
riksföreningen,	  Endometriosföreningen,	  Sverige.	  
Medlem	  i	  Endometriosföreningen,	  Region	  Skåne	  är	  även	  medlem	  i	  Riksorganisationen	  
Endometriosföreningen,	  Sverige.	  

	  
§6	  	   Medlemsavgift	  

Medlemsavgiftens	  storlek	  beslutas	  av	  årsmötet	  
	  

§7	  	   Uppsägning	  av	  medlemskap	  
Utträde	  ur	  föreningen	  ska	  ske	  skriftligen/via	  mail	  till	  föreningen.	  	  

	  
§8	  	  	   Uteslutning	  

Medlem	  som	  uppenbart	  bryter	  mot	  stadgar,	  inte	  följer	  i	  behörig	  ordning	  fattade	  beslut	  
eller	  som	  annars	  motarbetar	  föreningens	  intressen	  eller	  ändamål,	  får	  uteslutas	  av	  
styrelsen.	  	  
Utesluten	  medlem	  har	  rätt	  att	  begära	  att	  frågan	  om	  uteslutning	  tas	  upp	  på	  årsmötet.	  
Detta	  ska	  anmälas	  till	  styrelsen	  inom	  tre	  månader	  från	  meddelandet	  om	  uteslutningen.	  
Medlem	  som	  inte	  erlagt	  årsavgiften	  enligt	  §6	  kan	  uteslutas.	  

	  
§9	  	  	   Styrelsen	  

Föreningens	  angelägenheter	  mellan	  årsmöten	  sköts	  av	  styrelsen.	  	  	  
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Styrelsen	  ska	  bestå	  av	  minst	  två	  och	  högst	  sju	  ordinarie	  ledamöter	  med	  högst	  två	  
suppleanter.	  
Ordförande	  väljs	  på	  ett	  år.	  Övriga	  ledamöter	  och	  suppleanter	  utses	  årsmötet	  2013	  med	  
hälften	  på	  ett	  år	  och	  hälften	  på	  två	  år.	  Därefter	  utses	  ledamöterna	  på	  två	  år.	  	  
Styrelsen	  är	  beslutsför	  om	  hälften	  av	  styrelsens	  ledamöter	  är	  närvarande.	  
Styrelsen	  har	  rätt	  att	  adjungera	  person	  till	  styrelsen.	  	  
Styrelsens	  beslut	  fattas	  med	  enkel	  majoritet.	  Vid	  lika	  röstetal	  gäller	  den	  uppfattning	  som	  
ordföranden	  företräder.	  	  
Styrelsen	  konstituerar	  sig	  med	  vice	  ordförande,	  sekreterare	  och	  ekonomiansvarig.	  

	  
§10	  	   Verksamhetsplan	  

Styrelsen	  tar	  fram	  förslag	  till	  verksamhetsplan	  och	  presenterar	  på	  årsmötet.	  Information	  
om	  verksamhetsplanen	  ska	  lämnas	  till	  medlemmarna	  senast	  två	  veckor	  före	  årsmötet.	  

	  
§11	  	   Räkenskapsår	  

Föreningens	  räkenskapsår	  är	  kalenderår.	  
	   Styrelsens	  arbetsår	  omfattar	  tiden	  från	  årsmöte	  t	  o	  m	  nästa	  årsmöte.	  
	  
	  §12	  	   Årsredovisning	  

Styrelsen	  ska	  lämna	  årsredovisning	  och	  övriga	  räkenskapshandlingar	  till	  revisor	  senast	  tre	  
veckor	  före	  ordinarie	  årsmöte.	  
Revisor	  lämnar	  senast	  en	  vecka	  före	  årsmötet	  sin	  revisionsberättelse	  till	  styrelsen,	  med	  
till-‐	  eller	  avstyrkande	  av	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  

	  
§13	  	   Firmatecknare	  
	   Styrelsen	  utser	  inom	  sig	  två	  eller	  flera	  personer	  som	  tecknar	  föreningens	  firma	  
	  
§14	  	   Revisorer	  

En	  revisor	  och	  en	  revisorssuppleant	  väljs	  på	  ett	  år	  av	  årsmötet.	  
	  

§15	  	   Valberedning	  
Valberedning	  väljs	  av	  årsmötet	  och	  ska	  bereda	  val	  av	  styrelse,	  styrelsesuppleanter,	  
revisor,	  revisorssuppleant	  och	  valberedning	  till	  nästa	  årsmöte.	  	  
Årsmötet	  beslutar	  hur	  många	  ledamöter	  som	  ska	  ingå	  i	  valberedningen	  samt	  vem	  som	  
ska	  vara	  sammankallande.	  

	  
§16	  	   Årsmöte	  

Ordinarie	  årsmöte	  hålls	  senast	  under	  april	  månad	  på	  tid	  som	  styrelsen	  bestämmer.	  
Kallelse	  till	  Årsmötet	  utfärdas	  senast	  en	  månad	  före	  mötet	  och	  distribueras	  via	  e-‐mail	  
samt	  anslås	  på	  föreningens	  hemsida.	  
Styrelsemedlem,	  revisor	  eller	  minst	  en	  fjärdedel	  av	  föreningens	  medlemmar	  kan	  begära	  
att	  ett	  extra	  årsmöte	  skall	  hållas.	  Extra	  årsmöte	  ska	  hållas	  inom	  en	  månad	  efter	  det	  att	  
styrelsen	  fått	  skriftlig	  begäran	  om	  detta,	  kallelse	  distribueras	  via	  e-‐mail	  och	  ska	  finnas	  på	  
hemsidan	  senast	  två	  veckor	  före	  mötet.	  

	   	  
	   Motioner	  får	  lämnas	  av	  föreningens	  medlemmar,	  dessa	  ska,	  skriftligen,	  vara	  styrelsen	  

tillhanda	  senast	  tre	  veckor	  före	  årsmötet.	  Styrelsen	  har	  rätt	  att	  lämna	  egna	  förslag	  till	  



 
 

Endometriosföreningen,	  Sverige	   	   	  
c/o	  Föreningshuset	  Sedab	  AB	   Org.	  nr	  802413-‐0075	   	  
Virkesvägen	  26	   PG	  75	  49	  66-‐0	   www.endometriosforeningen.se	  
120	  30	  	  Stockholm	   	   BG	  5444-‐4310	   	  info@endometriosforeningen.se	  

Årsmötet.	  
	  
	   Mötet	  är	  beslutsmässigt	  med	  det	  antal	  medlemmar	  som	  är	  närvarande.	  	  

Beslut	  fattas	  med	  enkel	  majoritet	  i	  alla	  frågor	  utom	  ändring	  av	  föreningens	  stadgar	  och	  
upplösning	  av	  föreningen,	  som	  fattas	  med	  kvalificerad	  majoritet	  enligt	  vad	  som	  stadgas	  i	  
§17	  och	  §18.	  
Vid	  årsmötet	  har	  medlem	  yttrande-‐,	  förslags-‐	  och	  rösträtt.	  Varje	  medlem	  har	  en	  röst.	  Vid	  
lika	  röstetal	  har	  ordföranden	  utslagsröst.	  
Medlem	  som	  har	  förhinder	  att	  närvara	  kan	  rösta	  via	  ombud.	  Skriftlig,	  signerad	  fullmakt	  
för	  ombudet	  skall	  lämnas	  till	  årsmötet	  för	  att	  bifogas	  protokollet.	  	  

	  
	  	   	  Vid	  ordinarie	  Årsmöte	  skall	  följande	  ärenden	  förekomma:	  

1. Upprop	  och	  fastställande	  av	  röstlängd	  
2. Frågan	  om	  mötets	  behöriga	  utlysande	  
3. Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet	  
4. Val	  av	  två	  justerare	  att	  jämte	  ordföranden	  justera	  protokollet,	  justerarna	  är	  

även	  rösträknare	  vid	  val	  
5. Fastställande	  av	  dagordning	  
6. Styrelsens	  Verksamhetsberättelse	  inklusive	  ekonomisk	  redogörelse	  
7. Revisorns	  rapport	  
8. Frågan	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsens	  förvaltning	  
9. Bestämmande	  av	  ersättning	  till	  ordförande,	  styrelseledamöter	  och	  revisorer	  
10. Anmälan	  om	  styrelsens	  verksamhetsplan	  och	  budget	  för	  innevarande	  år	  
11. Bestämmande	  om	  medlemsavgift	  följande	  år	  
12. Val	  av	  antal	  styrelseledamöter	  och	  antal	  suppleanter	  
13. Val	  av	  ordförande	  
14. Val	  av	  styrelseledamöter	  
15. Val	  av	  antal	  ledamöter	  i	  valberedningen	  
16. Val	  av	  ledamöter	  till	  valberedningen	  
17. Val	  av	  antal	  revisorer	  
18. Val	  av	  revisorer	  
19. Behandling	  av	  inkomna	  ärenden	  och	  motioner	  	   	  
20. Årsmötets	  avslutning	  

	   	  
§17	  	  	   Stadgeändring	  

Beslut	  om	  stadgeändring	  eller	  beslut	  om	  föreningens	  upplösande	  kan	  fattas	  vid	  ordinarie	  
eller	  extra	  årsmöte.	  För	  godkännande	  krävs	  beslut	  av	  minst	  2/3	  av	  vid	  mötet	  närvarande	  
medlemmar.	  

	  
	  §18	  	  	   Upplösning	  av	  föreningen	  

Beslut	  om	  upplösande	  av	  föreningen	  ska	  innehålla	  beslut	  om	  hur	  föreningens	  	  
kvarvarande	  tillgångar	  ska	  användas.	  Dessa	  kan	  överföras	  till	  annan	  förening	  med	  
likvärdig	  verksamhet	  alternativt	  skänkas	  till	  endometriosforskning.	  

	  
§19	  	  	   Ikraftträdande	  	  
	   Dessa	  stadgar	  träder	  ikraft	  vid	  bildandet	  av	  föreningen	  2012-‐10-‐31.	  
	  


