
Motion av Emma Öhrwall angående ändringar av stadgar förbundet. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över förändring av SÖFs stadga: 
 
Stadgeändringsförslaget är mycket omfattande och föreslår såväl stora förändringar av 
struktur som innehåll. Förslaget innebär att de stadgar som fastslogs vid årsmötet 2018 
kommer att förändra både verksamhetens innehåll och utesluta en stadgemall för 
lokalföreningar.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår att en stadgekommitté utses med motionären och två ledamöter 
på förbundsnivå som har erfarenhet av att skriva och använda stadgar.  
 
Om årsmötet vill rösta om motionen vill förbundsstyrelsen uppmärksamma följande: 
 

1. Kapitelindelning kan ge ett förvirrande uttryck då de har samma paragrafnummer i 
olika kapitel. Det blir enklare för alla om paragraferingen sker i nummerföljd genom 
hela dokumentet.  

2. Förbundets namn, organisation och säte ska stå först. Det är allmän praxis. 
3. Förbundets firmatecknare utses av styrelsen och ska stå nämnt där. Det behöver inte 

vara två styrelseledamöter i förening för attesträtt då förbundet i sin arbetsordning 
anger maximal summa för enskild attestering.  

4. Upplösning av SÖF – om upplösning av SÖF sker avslutas troligtvis lokalföreningarnas 
verksamhet då medlemsregistret upplöses.  

5. Medlemskap med rösträtt gäller enbart för personer med eller utan diagnos i SÖFs 
medlemskategorier. Internationella patientorganisationer inkluderar inte 
patientorganisationer där andra har rösträtt. 

6. SÖF har anordnat sitt årsmöte före första kvartalets utgång sedan bildandet. 
Kallelsen med handlingar har medlemmarna haft tillgång till senast två veckor före 
årsmötet. Det är en lämplig tidpunkt för att planera deltagande i mötet.  

7. Ikraftträdande av årsmötets beslut bör ske efter justering av protokollet. Tvister kan 
ske om ikraftträdande sker innan protokollet justerats.  

8. Ett extra årsmöte behöver tid för planering och förberedelse. En vecka är för kort för 
medlemmarna, förtroendevalda, volontärer och eventuella uppdragstagare att kunna 
anordna ett extra årsmöte och synes inte vara demokratiskt då medlemmar och 
andra kan uteslutas pga tidsnöden.  

9. Uteslutning av medlem eller avsättning av en förtroendevald sker av 
förbundsstyrelsen då stadgebrottet anses så allvarligt att uteslutning ska ske. 
Medlem/förtroendevald kan överklaga beslutet till årsmötet. Förbundsstyrelsen 
anser att det kan vara kränkande för medlem/förtroendevald att ta upp 
uteslutningen vid årsmötet. Stadgarna ska vara så tydliga så att det blir 
förbundsstyrelsens ansvar att entlediga/utesluta medlem.   

10. Paragrafen om lokalförening är borttagen. Förbundsstyrelsen anser att den är viktig 
för att lokalföreningarnas stadgar ska följa en mall och inte utvecklas till olika stadgar 
som är svårt följa från lokalförening till lokalförening.  

 
Referenser:  
https://neuro.se/media/5191/stadgar-foer-neurofoerbundet.pdf 

https://neuro.se/media/5191/stadgar-foer-neurofoerbundet.pdf


https://www.blodcancerforbundet.se/media/5n0lic2c/nya-stadgar-2020.pdf 
https://www.ilco.nu/media/tq1fhwvi/nya-stadgar-2018.pdf 
https://njurcancerforeningen.se/wp-content/uploads/2020/03/stadgar-
njurcancerforeningen-2015.pdf 
https://endometriosforeningen.com/wp-
content/uploads/2018/08/Endometriosföreningens-stadgar-2013-03-21.pdf  
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