
Motion gällande ändring av stadgar lokalförening från Emma Öhrwall 
 
Förbundsstyrelsen har tagit emot motionen om ändring av stadgar av lokalförening. 
 
Förändringen av stadgarna rör såväl struktur som innehåll och är så omfattande att det kan 
vara svårt för medlemmar att jämföra nuvarande stadgar med föreslagna ändringar som gör 
stor skillnad på lokalföreningens verksamhet.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår att en stadgekommitté utses för genomgång av dessa stadgar och 
dess struktur: 
att Emma Öhrwall, en representant för förbundsstyrelsen samt en jurist ingår och lämnar 
förslag till SÖF:s årsmöte 2022.  
 
Om årsmötet 2021 vill rösta om detta förslag vill förbundsstyrelsen uppmärksamma 
följande: 
 

1. En kapitelindelning kan bli förvirrande då det förekommer flera paragrafer med 
samma nummer i dokumentet. Det är mer lättförståeligt att ha paragrafnummer i 
följd. 

2. Föreningens namn, organisationsnummer, geografiska område ska nämnas först. 
3. Vilande verksamhet är ett tillstånd som brukar gälla för många lokala föreningar för 

att underlätta att ”sätta igång” verksamheten igen. Det är ett omfattande arbete att 
starta en förening och om den läggs ned kan det vara svårt att starta om den igen.  

4. Medlem som inte betalar medlemsavgift stryks ur medlemsregistret efter mars 
månad. Medlemsregistret har inte rätt enligt lag (GDPR) att bevara uppgifter om 
medlem som inte betalat medlemsavgiften inom tre månader efter avslutad 
medlemsperiod.  

5. Ordinarie medlem är endast person som är patient eller närstående. I internationella 
organisationer får inte föreningar medlemskap om andra än patient eller närstående 
har rösträtt. 

6. Det finns ingen medlemskategori; stödmedlem plus. Stödmedlem plus är en 
stödmedlem som betalar för prenumeration av Lymfan.  

7. Medlemskap kan inte enligt GDPR vara vilande i två år och får inte finnas kvar i 
medlemsregistret mer än tre månader efter att medlemskapet gått ut, dvs inte 
betalat medlemsavgiften inom tre månader efter avslutad medlemsperiod. Se punkt 
4. 

8. Medlem kan inlämna motion. Då styrelsen lämnar förslag kallas det för proposition 
eller förslag.  

9. Beslut fattat av årsmöte gäller från att årsmötets protokoll justerats av samtliga 
justerare. Det är praxis att beslut gäller efter att protokollfört möte justerats. Det kan 
bli tvister om åtgärder vidtas innan justering av protokollet skett.  

10. Lokalförening ska i dag hålla möte efter förbundets årsmöte, främst för att kunna 
rapportera och besluta om frågor som har diskuterats och beslutats av förbundet. Vi 
anser att det är en god regel att förbundet har sitt årsmöte före lokalföreningen.  

11. Det är praxis att val följs av motioner och vi anser att det är en god ordning vid 
årsmöte.  



12. SÖF följer många andra patientföreningars stadgar och det gäller även val av 
medlemmar och dess tidsramar. För att anordna ett extra årsmöte krävs tid. Därför 
kan det vara lämpligt att fortfarande hålla en tidsram på en månad för att hålla ett 
extra årsmöte. Medlemmar och förtroendevalda samt funktionärer behöver en god 
framförhållning och planering inför ett extra årsmöte. Ett extra årsmöte bör ta sig 
tiden att planera mötet och valberedningen kan komplettera val fram till 
årsmötet/extra årsmötet.  
 
Det är några av stadgeändringsförslagen som skiljer sig från dagens stadgar och som 
gör stor skillnad på lokalföreningens verksamhet.  
 
Stockholm, 2021-03-08/Förbundsstyrelse 
 

  
 
 


