
   
 

   
 

Mappning över stadgeändringsförslag för SÖF 2022 
 
Motioner för ändringsförslag till Stadgar SÖF inlämnade av Emma Öhrwall, SÖF VG, till årsmötet 2021 
 
Generella ändringsförslag för Stadgedokument, Förbundet och Regionförening. 

ü Tydliggöra, vad gäller stadgedokument för Förbundet resp Lokalföreningar. 
ü Namnändring från Stadgar Lokalförening till Stadgar Regionförening. 
ü Omstrukturering av paragrafer. 
ü Textuella förenklingar och förtydliganden 

 
 
Nedan följer ändringsförslag från inlämnad motion tillsammans med en mappning av nu gällande stadgar och avslutningsvis yttranden från 
Stadgekommittén. 
       

Nuvarande Stadgar 
 

Motion-Ändringsförslag 
 

Yttranden från stadgekommitté 

Rösträtt 

Medlem i SÖF tillhör endera av följande 
medlemskategorier: 

§ 10 RÖSTRÄTT/FÖRSLAGSRÄTT Vid årsmötet 
har v 

Rösträtt har: 

1. Ordinarie medlem närvarande vid m 

2. Närstående till omyndig ordinarie medlem 
har rösträtt i dennes stäl 

Endast yttrande- och förslagsrätt har: 

Stödmedlem och vårdpersonal som betalat sin 

Ändringsförslag: 

Tidigare yrkesverksamma, yrkesutövare: ska 
kunna inkluderas som ordinarie medlemmar och 
därmed ha rösträtt och vara valbara. 

Aktiva yrkesutövare: ska inte kunna vara 
ordinarie medlemmar och därmed inte heller ha 
rösträtt, som i dagens Stadgar. 

I nuvarande stadgar finns en medlemskategori 
“Vårdpersonal” i denna kategori ingår: 

Aktiva yrkesutövare som då är yrkesverksamma 
och de tidigare aktiva. 

Yttrande: 
 
Medlemskap med rösträtt gäller enbart för personer med 
eller utan diagnos i SÖF:s medlemskategorier. 
Internationella patientorganisationer godkänner inte 
medlemskap där andra än ordinarie medlem (person med 
eller utan diagnos för de sjukdomar som hanteras av 
förbund) har rösträtt.  

Stadgekommittén förtydligar att det är viktigt kunna 
medverka i en internationell verksamhet bl.a. för att ta del 
av erfarenheter från motsvarande utländska organisationer 
och föreslår därför att inte inkludera ändringsförslaget i 
stadgarna.  



   
 

   
 

medlemsavgift. 

”Vårdpersonal: den som arbetar/arbetat som 
läkare, lymfterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut, 
arbetsterapeut och professioner relaterade till 
lymfologi, diagnostik och behandling av kroniska 
öde 
 

Vi diskuterade också beskrivningarna av de olika 
medlemskategorierna, där begreppet "Ordinarie medlem" 
eventuellt är svårt att förstå. Föreslogs att en formulering 
om ordinarie medlemskap läggs upp på hemsidan i 
anslutning till ”Bli medlem” för att vara tydlig redan där. 
Termen som sådan tycker vi är bra och vedertagen. 

 

Medlemskategori:”Stödmedlem plus” 
 
Denna medlemskategori finns inte definierad i 
nuvarande stadgar.  

Ändringsförslag: 

En ”stödmedlem plus” ska endast betraktas som 
Stödmedlem och inte ha en egen 
medlemskategori. 

Yttrande: 

”Stödmedlem plus” finns inte i stadgarna och det finns inga 
planer på ett tillägg med denna medlemskategori. Det kan 
ha varit ett missförstånd i kommunikationen. 

§ 9 ÅRSMÖTE 

Årsmöte hålls före första kvartalets utgång. Tid 
och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. 
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska ske 
senas 

I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas 
på årsmötet. Till kallelsen biläggs styrelsens 
verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning 
för verksamhetsperioden jämte revisorernas 
berättelse för samma period, styrelsens förslag till 
verksamhetsplan och budget samt motioner och 
styrelsens yttrande över dessa och va 

Ändringsförslag: 

Kallelse till årsmöte skickas ut tre veckor före 
(tidigare två veckor) för att öka chansen att fler 
kan delta. 

Styrelsen ska senast en vecka innan årsmötet 
tillhandahålla underlag för årsmötet ex. 
verksamhetsberättelse etc, i nuvarande stadgar 
gäller två veckor innan. 

 

Yttrande: 

§ 9 ÅrsmöteK 
llelse ska ske senast 14 dagar i förväg i nuvarande stadgar. 
Ändringsförslag anger tre veckor före mötet. I nuvarande 
stadgar anges och biläggs samtliga handlingar till mötet 
senast 14 dagar före mötet 

Stadgekommittén resonerar att en kallelse är en dagord-
ning med tid och plats för mötet och brukar inte vara speci-
ellt förklarande. Handlingar ger mer “kött på benen” för 
den som överväger att delta i årsmötet. Det är därför viktigt 
att medlemmarna får tillräcklig tid att hinna sätta sig in i 
hela materialet innan mötet. Ändringsförslaget anger att 
medlemmar ska få tillgång till underlag för årsmötet senast 
en vecka innan årsmötet. Det kan vara för kort tid för att 
hinna sätta sig in i alla ärenden (jfr samtliga handlingar till  

SÖF:s tidning Lymfan, SÖF använder sig av Lymfan för 
marknadsföring av årsmötet. Medlemmarna information 



   
 

   
 

om datum och plats i Lymfan 4, dvs i mitten av december 
året före årsmötet. I Lymfan 1 beskrivs tema etc. för årsmö-
teskonferensen eller medlemsmöte i anslutning till årsmö-
tet, dagordning etc. Även i Nyhetsbrev annonseras mötet. 
På hemsidan läggs samtliga handlingar upp senast 14 dagar 
före mötet; allt för att locka medlemmar till deltagande. 14 
dagar kan behövas för medlemmarna att hinna ta del av alla 
handlingar.  

 

§ 11 DAGORDNING 

Punkt 12-15 Förtroendevalda 

Punkt 17 Motioner 

 

 

 

Ändringsförslag: 

Justering av dagordningen för årsmötet där 
punkten ”Motioner” kommer före val 
av ”Förtroendevalda” 

Detta eftersom motioner kan i mer eller mindre 
grad påverka verksamhetens riktning och därmed 
bör medlemmarna besluta om dessa innan val av 
förtroendevalda, eftersom besluten kan påverka 
om nominerade kandidater fortfarande vill 
nomineras eller ej. 

 

Yttrande: 

§ 11 DAGORDNING – punkt 12-15 Val av förtroendevalda 
och Punkt 17 Motioner Stadgekommittén diskuterade för- 
och nackdelar med de olika uppläggen, men enades om att 
det är viktigt hålla val först. 

Det visade sig inte minst vid årsmötet 2021 då val hade 
gjorts innan beslut om förlängning av mötet fattades. (Det 
gavs tid till att diskutera motionerna vid ett senare tillfälle.) 

Det är praxis i många föreningar att anordna val först och 
sedan diskutera inkomna motioner. Skulle motioner 
diskuteras först och mötestiden ta slut riskerar föreningen 
att inte hinna välja en beslutsmässig styrelse under 
ordinarie mötestid, och det vore olyckligt.  

 



   
 

   
 

§ 17 RÄKENSKAPER 

SÖFs räkenskaper och annat underlag för revision 
skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor 
före årsm 

 

Ändringsförslag: 

Räkenskaperna bör vara revisorerna tillhanda 
senast en månad före årsmötet. 

 

Yttrande: 

§ 17. RÄKENSKAPER– Stadgekommittén anser att det 
kan vara bra för revisorn att få gott om tid att gå igenom rä-
kenskaperna och verksamheten och därför få materialet 
senast sex veckor före årsmötet.  

Den förra revisorn, som reviderade räkenskaperna under 
mer än 10 år, ansåg tiden i de nuvarande stadgarna vara bra.  

Även den nya revisorn som valdes vid årsmötet 2021 ansåg 
att gällande tidsaspekt var lämplig för att gå igenom samt-
liga handlingar inför revisionen. 

 

§ 18 REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning 
och räkenskaper för senaste verksamhets- och 
räkenskapsår samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet. 

Ändringsförslag: 

Revisorerna bör överlämna revisionsberättelse 14 
dagar före årsmötet. 

Yttrande:  

Stadgekommittén ansåg att det är rätt att styrelsen kan be-
höva flera dagar för att samla ihop alla dokument för upp-
läggning på  hemsidan.  

En konsekvens blir då att det även i fortsättningen är lämp-
ligt att revisorn lämnar sin berättelse senast 3 veckor före 
mötet, förutsatt att publicering ska fortsätta ske senast 14 
dagar före årsmötet- vilket stadgekommittén förordar. 

 



   
 

   
 

§ 23 UPPLÖSNING AV SÖF   

“Upplöses SÖF eller upphör dess verksamhet på 
annat sätt, tillfaller dess behållna tillgångar 
förening med närstående intressen enligt beslut 
fattat av årsmötet och i överensstämmelse med 
intentionerna i § 4. ” 
 

Ändringsförslag: 
 
Vid upplösning av Förbundet anser vi att dennes 
tillgångar ska i första hand tillfalla kvarvarande 
Lokalföreningar, i tidigare stadgar nämns istället 
föreningar med närstående intresse. 
 

Yttrande: Ändringsförslag i stadgar 

“Upplöses SÖF eller upphör dess verksamhet på annat sätt, 
tillfaller dess tillgångar förening med närstående intressen 
enligt beslut fattat av årsmötet och i linje med ändamålen i 
§ 3.” 
 
Yttrande: 
Medlemsansvarig informerade om att 60% av SÖF:s 
medlemmar är medlemmar i en lokalförening.  
40% är medlemmar enbart i SÖF/förbundet. Det kan vara 
problematiskt om förbundets tillgångar ska fördelas i 
lokalföreningarna, bl.a. för att de som inte tillhör någon 
lokalförening då inte får ta del av medlen på samma villkor.  
 



   
 

   
 

Lokala stadgar 
§ 17. ÅRSMÖTE 

Föreningens årsmöte hålls före april månads 
utgång efter Förbundets årsmöte. 
 

Ändringsförslag: 

I nuvarande stadgar ska lokalföreningen hålla sitt 
årsmöte efter Förbundets årsmöte, vilket går 
emot föreningspraxis. 

Lokalföreningen har årsmötet först för att kunna 
rösta och besluta om motioner som eventuellt ska 
skickas vidare till förbundets årsmöte. 

Med nuvarande ordning kan en motion tvingas 
dras tillbaka efter beslut på Förbundets årsmöte, 
om lokalföreningens medlemmar ej ställer sig 
bakom motionen. 
 

Yttrande/Ändringsförslag Stadgar SÖF Regionförening 
(Lokala stadgar) 

Föreningens ordinarie årsmöte hålls efter förbundets 
årsmöte. Mötet ska hållas före april månads utgång på tid 
och plats som bestäms av Föreningsstyrelsen. Kallelse till 
årsmöte och extra årsmöte ska ske senast 14 dagar i förväg. 
 
Yttrande: 
Mycket av det som avhandlas på Förbundets årsmöte och 
har påverkan på regionala nivå och bör vara styrande för 
SÖF’s totala verksamhet. Stadgekommittén var överens om 
att det var en övervägande faktor i ställningstagandet om 
ordningsföljden av årsmöten. 



   
 

   
 

§ 8 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 

 
Styrelsen kan utesluta medlem som brutit mot 
stadgarna, skadat eller motarbetat SÖF Uteslutning 
ur SÖF innebär samtidigt uteslutning ur Lok 

Lokalförening, som ej verkar i enlighet med SÖFs 
stadgar, kan uteslutas. Sådant beslut fattas av SÖFs 
styrelse och har omedelbar verkan. Beslutet kan 
överklagas till SÖFs årsmöte. 

 

Ändringsförslag/tillägg ang Avsätta 
förtroendevalda 

De främsta förändringarna i detta förslag berör 
processen kring att avsätta förtroendevald och där 
vi väljer att lägga fram förslag enligt praxis. 

”Att avsätta förtroendevald kan endast ske av de 
som gett denne förtroende, alltså medlemmarna 
och därför sker detta på ett ordinarie eller extra 
årsmöte.” 

Kommentar: 

Då styrelseledamöter är ansvariga för beslut och 
kan stå till svars för tagna beslut anser vi att det 
ska protokollföras när det finns avvikande 
mening. 

 

Yttrande: 

§ 8 Utträde och uteslutning  

Ändringsförslaget gällde att endast årsmöte kan avsätta en 
förtro 

Stadgekommittén noterade att det kan brådska att avsätta en 
förtroendevald som brutit mot stadgarna, skadat eller mot-
arbetat Förbundet och att därför bibehålla stadgarnas skriv-
ning.  

 
 



   
 

   
 

§ 19 VALBEREDNINGEN 

Nomineringar kan lämnas till valberedningen 
senast sex veckor före årsmötet varefter ytterligare 
nomineringar ej kan ske. Valberedningen kan vid 
behov komplettera nomineringarna fram till mötets 
öppnande. 
 

Ändringsförslag för ”Nomineringar” 

Medlemmar ska kunna nominera kandidater 
på/under ÅM. 

Yttrande: 

  

Stadgekommittén beslöt att föreslå att behålla nuvarande 
stadgars regel. 

Detta för att bibehålla ett demokratiskt förfarande vid års-
mötet och att på så sätt låta alla deltagare få information om 
valberedningens förslag till årsmötet enligt dagens nuva-
rande stadgar. 

 

Dessutom, valberedningen anses vara de som har ”scree-
nat” kandidater och kollat upp att de känner till verksam-
heten och att de kan vara lämpliga för uppdrag som sty 

Om man får en nominering på/under årsmötet är det svårt 
för valberedningen kolla upp den nominerade och se om 
den har kunskap och intresse för en funktion i styrelsen. 

 



   
 

   
 

Avböjd kandidatur 
 
”Valberedningen skall senast den 15 januari samma 
år som årsmötet äger rum meddela styrelsen vilka 
förtroendevalda som avböjt kandidatur.” 
 

Ändringsförslag för ”Avböjd kandidatur”: 

Ändras till, ”Valberedningen skall senast 1 
november, inför årsmöte nästkommande år, 
meddela medlemmarna vilka förtroendevalda som 
avböjt kandidatur.” 

Kommentar, då det är medlemmarna som utser 
kandidater för nomineringar behöver dessa i god 
tid veta vilka som avböjt vidare kandidatur. 

 

Yttrande/ändringsförslag i stadgar 

“Valberedningen sammanträder när dess ordförande eller 
minst halva antalet ledamöter bestämmer det.  
Valberedningen ska senast den 1 november året innan 
årsmötet fråga de förtroendevalda vars mandattid går ut vid 
årsmötet om de kandiderar för kommande mandatperiod.” 
 
Valberedningen ska senast den 1 december samma år 
meddela styrelsen vilka förtroendevalda som avböjt 
omval.” 

 



   
 

   
 

§ 16 AVGÅNG  

Styrelsemedlem eller suppleant som under 
mandatperioden avgår skall skriftligt meddela 
detta. Ersättare kan adjungeras till styrelsen. 

Ordinarie styrelsemedlem som utan godtagbar 
anledning ej deltar vid tre styrelsemöten kan 
permanent ersättas med suppleant. Suppleant som 
utan godtagbar anledning ej deltar vid tre 
styrelsemöten kan avstängas från styrelsearbetet. 

 

Ändringsförslag: 

Med sjuka och multisjuka personer engagerade i 
föreningen behövs ett förtydligande och en 
definition av ”godtagbar anledning” under § 16 i 
Förbundets stadgar. 

 

Yttrande/ändringsförslag i stadgar 

§ 20  Avgång och avstängning 

Styrelseledamot eller suppleant som avgår under 
mandatperioden ska skyndsamt och skriftligt meddela detta. 
Finns tillgänglig suppleant träder den in på den avgåendes 
plats. Vid behov kan ytterligare person(er) adjungeras, men 
har då inte rösträtt.  

Ordinarie styrelseledamot som är frånvarande vid tre 
styrelsemöten utan att ha anmält förhinder kan permanent 
ersättas med suppleant. 

Suppleant som är frånvarande vid tre styrelsemöten utan att 
ha anmält förhinder kan stängas av från styrelsearbetet. 
 

 


