Efter stadgarna för riksförbundet (sid. 1-4) följer stadgarna för förening (sid. 4-6) inom detta
riksförbund.

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET CYSTISK FIBROS
Antagna vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros den 21 april 2012 och
gällande från och med denna dag.
§1

Ändamål

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF ) är en intresseorganisation för personer med
sjukdomen cystisk fibros (CF) och sjukdomen primär ciliär dyskinesi (PCD) och
deras närstående samt enskilda personer som stöder förbundets syften.
RfCF är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med ändamål att


verka för goda livsvillkor för personer med CF och PCD,



verka för ökad kunskap om CF och PCD,



arbeta för god vård, behandling och stöd i hela landet genom samverkan med
medicinsk sakkunskap, berörda samhällsorgan, organisationer och övriga intressenter,



stödja forskning och utveckling rörande CF och PCD,



samverka med andra liknande organisationer såväl inom som utom landet.

§2

Medlemskap

mom 1

Medlem är den som stöder förbundets ändamål och erlägger av kongressen
fastställd årsavgift. Endast fullbetalande över 18 år har rösträtt.
Familjemedlemmar i huvudmedlems hushåll kan erlägga reducerad avgift.

mom 2

Medlem som uppträder i uppenbar strid mot RfCFs ändamål och stadgar kan av
förbundsstyrelsen suspenderas och av kongressen uteslutas.

§3

Organisation

mom 1

Förbundet är uppdelat i region-, läns- och lokalföreningar som godkänts av
förbundsstyrelsen. Dessa har särskilda stadgar fastställda av kongressen.
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna styr
och förvaltar förbundsstyrelsen förbundet och dess verksamhet.
Verksamhetsåret är kalenderår.
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mom 2

Förbundets medlemmar ingår i de region-, läns- och
lokalföreningar i vars verksamhetsområde de bor eller verkar.

§4

Kongress

mom 1

Kongressen skall hållas vartannat år före maj månads utgång på tid och plats
som förbundsstyrelsen fastställer.

mom 2

Kallelse med tid och plats för kongressen sänds till föreningarna senast 2
månader före. Förteckning över utsedda ombud samt deras ersättare skall
insändas till förbundsstyrelsen senast 4 veckor före kongress. Dagordningen
och handlingar tillhandahålls förbundsstyrelsen, föreningsstyrelserna,
revisorerna och anmälda ombud senast 2 veckor före kongressen.

mom 3

Kongressen utgörs av ombud för länsföreningarna i och utan regionförening.
Dessa äger rätt att utse ett ombud samt därefter ytterligare ett ombud för varje
påbörjat 200-tal medlemmar. Ersättare kan utses. Förbundsstyrelsens ledamöter
är självskrivna ombud men äger ej rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet.
Kongressombud äger röst-, förslags- och yttranderätt. Revisorer och förbundets
tjänstemän äger förslags- och yttranderätt. Medlem som inte är ombud har
närvarorätt. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

mom 4

Vid ordinarie kongress skall följande ärenden behandlas
- Fastställande av röstlängd
- Fråga om mötet blivit utlyst i behörig tid och ordning
- Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän tillika
rösträknare
- Fastställande av dagordning
- Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisningar
- Behandling av revisionsberättelser
- Beslut om ansvarsfrihet
- Fastställande av verksamhetsplan och anmälan av budget
- Behandling av förslag från förbundsstyrelsen
- Behandling av motioner
- Fastställande av medlemsavgifter
- Fastställande av förbundsstyrelsens arvoden
- Val av förbundsordförande
- Beslut om antal förbundsstyrelseledamöter och ersättare och val av dem
- Val av två revisorer och två ersättare
- Val av valberedning, en sammankallande och två ledamöter
- Övriga frågor

mom 5

Beslut under kongressen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs
frågan med mötesordförandes utslagsröst och vid personval med lottning.

mom 6

Motionsrätt har anslutna föreningar och enskild medlem. Motion ska vara
skriftlig och vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 2 månader före kongressen.

mom 7

Extra kongress för behandling av viss fråga skall hållas när styrelsen,
revisorerna eller minst hälften av föreningarna så kräver. Sådant möte ska hållas
inom 2 månader efter det att begäran inkommit. Kallelse skall utsändas senast en
månad före. Ombud till extra kongress är ombuden som utsetts till föregående
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ordinarie kongress. Extra kongress kan enbart behandla frågor som finns med på
dagordningen vid kallelsen.

§5

Förbundsstyrelsen

mom 1

Förbundsstyrelsen består av ordförande och 4-6 övriga ledamöter. Styrelsen
utser vice ordförande inom sig. Till sekreterare utses ledamot eller tjänsteman på
förbundskansliet. Tjänstemannasekreterare äger inte rätt att delta i styrelsens
beslut. Anställda inom förbundet är inte valbara till styrelsen.

mom 2

Ordföranden och ledamöter samt ersättare väljs för tiden fram till nästa
kongress.

mom 3

Styrelsen svarar för förbundets löpande verksamhet. Till stöd har styrelsen ett
kansli. Styrelsen anställer kanslichef samt beslutar om arbetsordning och
anställningsvillkor.

mom 4

Förbundsstyrelsen utfärdar attestregler samt utser de personer som skall teckna
förbundets firma, bank- och plusgiro.

mom 5

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Vid sammanträde ska beslutsprotokoll föras. Detta sänds för kännedom till
revisorer och valberedning.

mom 6

Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbetsutskott, bestående av ordförande och
två ledamöter. Arbetsutskottet ska förbereda ärenden till styrelsen och fatta
beslut i ärenden angivna i särskild, av styrelsen, fastställd delegationsordning.
Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Sammanträde ska protokollföras.

§6

År mellan kongresser
År mellan kongresser sammankallar styrelsen ett ordförandemöte för
information till och diskussion med föreningarna.

§7

Ekonomisk förvaltning
Förbundets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Förbundsstyrelsen skall senast den 31 mars tillställa revisorerna årsredovisning
för granskning.

§8

Revision
Årsredovisning, bokföring samt styrelsens förvaltning skall granskas av två
revisorer, varav en auktoriserad revisor, som väljs vid kongressen.
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§9

Stadgeändring
Ändring av stadgar sker genom beslut av kongressen. För beslutets giltighet
erfordras två tredjedelars majoritet. Ändringsförslag skall lämnas till
förbundsstyrelsen senast 2 månader före kongressen.

§ 10

Förbundets upplösning
För upplösning av förbundet fordras att beslut därom fattas med minst tre
fjärdedels majoritet vid 2 på varandra följande kongresser varav minst den ena
skall vara ordinarie. Om förbundet upplöses skall dess tillgångar tillfalla
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond.

STADGAR FÖR FÖRENING INOM RIKSFÖRBUNDET CYSTISK
FIBROS
Antagna vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros den 21 april 2012 och
gällande från och med denna dag.

§1

Föreningen
Föreningen är en region-, läns- eller lokalförening inom Riksförbundet Cystisk
Fibros (RfCF) och verkar i enlighet med dess ändamål, stadgar och beslut.

§2

Föreningens namn
Föreningens namn är RfCF följt av benämningen på den region, län eller
kommun inom vilken föreningen verkar.

§3

Medlemskap
Medlemmar i föreningen är de medlemmar i förbundet som är bosatta inom
föreningens verksamhetsområde.

§4

Organisation
Föreningens organ är årsmöte och styrelse. Verksamhetsåret är kalenderår.

§5

Årsmöte

mom 1

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

mom 2

Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång på tid och plats som
årsmötet eller styrelsen fastställer.
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mom 3

Kallelse till årsmötet skall sändas till medlemmarna senast 2 veckor före och
skall åtföljas av förslag till dagordning och årsberättelse.

mom 4

Årsmötet ska behandla
- Fastställande av röstlängd
- Fråga om mötet blivit utlyst i behörig tid och ordning
- Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän tillika
rösträknare
- Fastställande av dagordning
- Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
- Behandling av revisionsberättelse
- Beslut om ansvarsfrihet
- Fastställande av verksamhetsplan och anmälan av budget
- Val av
- ordförande
- övriga ledamöter och ersättare
- revisor och ersättare
- ombud och ersättare till kongress kongressår
- valberedning, varav en sammankallande.
- Övriga frågor

mom 5

Varje närvarande medlem över 18 år äger en röst. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan med mötesordförandes utslagsröst och
vid personval med lottning.

mom 6

Extra årsmöte kan hållas när styrelsen finner nödvändigt eller när minst hälften
av medlemmarna så kräver.

mom 7

Protokoll från årsmötet samt förteckning på valda ombud och ersättare till
kongressen ska insändas till förbundsstyrelsen senast 4 veckor före kongress.

§6

Styrelsen

mom 1

Styrelsen består av ordförande och 2-4 ledamöter.

mom 2

Ordföranden väljs med en mandattid på ett år och övriga ledamöter samt
ersättare väljs på två år. Halva antalet väljs udda år, halva antalet jämna år.
Omval kan ske.

mom 3

Styrelsen utser inom sig, sekreterare, kassör och vice ordförande. Styrelsen
svarar för föreningens löpande verksamhet.

mom 4

Föreningens firma tecknas av styrelsen i förening och av ordförande och kassör
eller annan av styrelsen utsedd ledamot var för sig. Styrelsen beslutar om
attestordning.

mom 5

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Vid sammanträde ska beslutsprotokoll föras.
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§7

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§8

Revision
Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas av revisorer, valda av
årsmötet.

§8

Inrapportering
Riksförbundet skall snarast efter årsmöte delges föreningens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt årsmötesprotokoll.

§9

Stadgeändring
Endast förbundets kongress kan ändra dessa stadgar.

§ 10

Förenings upplösning
För upplösning av förening fordras att beslut därom fattas vid 2 på varandra
följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie. Vid båda beslutstillfällena
krävs minst tre fjärdedels majoritet. Föreningens tillgångar tillfaller då
Riksförbundet Cystisk Fibros för att i första hand användas för nystart av
förening.
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