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Stadgar 

för 

Gynsam - Gyncancerföreningarnas Nationella 

Samarbetsorganisation 

 
 

 

§ 1 Organisationens namn 

 

Gynsam - Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation, är en partipolitiskt och religiöst 
obunden ideell patientorganisation. Medlemmarna utgörs av gyncancerbehandlade, anhöriga och 
andra intressenter.  
 

§ 2 Gynsams syfte är 
 
att verka för saklig upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om de  
 gyncancerbehandlades erfarenheter och villkor 
att verka för optimal sjukvård för alla gyncancerdrabbade 
att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige  
att alla oavsett var man bor ska ha tillgång till det senaste och det bästa inom 

gyncancersjukvården 
att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs 
att  alla skall erbjudas rehabilitering 
att verka för gemensamma utbildningar av stödpersoner och andra funktionärer 
att stimulera och underlätta bildandet av fler gyncancerföreningar 
att medverka till och underlätta erfarenhetsutbyte mellan medlemsföreningar 
att ge Gynsam och dess medlemmar fortsatta utvecklingsmöjligheter 
att  vara remissinstans  
 
 

§ 3 Inträde i Gynsam 

  
Medlemskap erhåller gyncancerförening vars ändamål står i överensstämmelse med Gynsams 
stadgar och uppfyller följande villkor: 
 
att medlemmar med gyncancerdiagnos har ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelse 

och andra beslutande organ  
att verka för den grupp de företräder 
att ha en demokratisk uppbyggnad 
att  bygga på enskilda personers medlemskap med fritt inträde för alla som uppfyller 

medlemsföreningarnas medlemsvillkor 
 
Ansökan om inträde görs skriftligen till Gynsams styrelse som beviljar eller avslår ansökan. Styrelsen 
kan hänskjuta frågan om inträde till Gynsams medlemsmöte. 

 
Medlemskap kan också erhållas av enskild person. Finns gyncancerförening på den ort där enskild 
medlem är bosatt skall medlem i första hand hänvisas till lokal-förening. 
 
* ) Som enskild medlem godtar man att personuppgifter används i medlemsregistret, Gynsampostens 
adressregister samt på föreningens hemsida vilket innebär att man godtar behandlingen av 
personuppgifterna enligt personuppgiftslagen (PUL). Om enskild medlem inte godkänner detta skall 
det skriftligen anmälas till Gynsam. 
 

 

 

 



Gynsam - Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation       Bil Rikstämmoprotokoll 2004 
Antagna vid Gynsams Extra Riksstämma den 24 jan 2004 
*) Upplysningstext tillagd 27 mars 2004.           
Stadgarna med ändringar antagna vid Gynsams Extra Riksstämma 2011-10-15 

 

§ 4 Utträde och uteslutning ur Gynsam 
 
Utträde sker genom skriftlig anmälan till Gynsams styrelse. Den som dröjer mer än tre månader efter 
sista inbetalningsdag med att betala medlemsavgift anses ha utträtt ur Gynsam. 
Medlem eller medlemsförening som uppsåtligen brister i hänsyn till Gynsam eller som bryter mot 
dessa stadgar kan uteslutas genom omröstning på behörigen utlyst Riksstämma. För giltigt beslut 
fordras 2/3 majoritet.  
 

§ 5 Arbetsår  
 
Gynsams arbetsår sammanfaller med kalenderår. 
 

§ 6 Årsavgift 
 
Medlemsförening eller enskild medlem ska före mars månads utgång betala den medlemsavgift som 
beslutas av Riksstämman. 
 

§ 7 Styrelsens sammansättning och arbetsordning 
 
Gynsams styrelse ska bestå av ordförande, kassör, tre ledamöter samt två suppleanter och väljs av 
Riksstämman. Ordförande väljs på ett år. Mandattiden för övriga ledamöter är två år. Avgår ledamot 
under mandatperioden görs fyllnadsval. Styrelsen har möjlighet att vid extraordinära omständigheter 
adjungera ledamot för att fullgöra styrelsearbetet tills val kan ske.  
 
Gynsams styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst tre 
ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal avgör 
ordföranden.  
 
Suppleanten kallas om så krävs till styrelsemöte, har rösträtt endast i ordinarie ledamots frånvaro, då 
suppleanten går in som ordinarie ledamot. 
 
Vid Gynsams styrelsesammanträden ska föras protokoll, vilka ska justeras av ordföranden och en 
ledamot. 
 
Gynsams styrelse kan inom sig utse arbetsutskott, kommitteér och adjungerade ledamöter. Dessa har 
inte rösträtt.  
 
Alla framställningar till myndigheter ska göras genom Gynsams styrelse. 

 

§ 8 Gynsams styrelses åligganden 

 
Gynsams styrelse ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare. 
 
Gynsams styrelse ska  
- förvalta tillgångarna 
- lämna föregående års räkenskaper och protokoll till revisor före mars månads utgång 
- lägga fram skriftlig redogörelse för verksamheten under föregående arbetsår till Riksstämman 
- förbereda alla ärenden, som ska behandlas av Riksstämman 
- ha sin uppmärksamhet riktad på alla frågor som kan vara av intresse för Gynsam och dess 

medlemmar samt vidta nödvändiga åtgärder  
- verkställa de beslut som fattas 
 

 

§ 9 Möten 
 
Riksstämman är Gynsams högsta beslutande organ. Rösträtt vid stämman har medlem som erlagt 
avgift.  
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Gynsams styrelse är beredande organ till Riksstämman. Styrelsen ansvarar inför Riksstämman för 
Gynsams förvaltning. Styrelsen leder Gynsams fortlöpande verksamhet och får inom de ramar som 
Riksstämman beslutar fatta behövliga beslut och företräda Gynsam.  
 
Styrelsen utser inom sig två personer som tillsammans eller var för sig har teckningsrätt för Gynsam. 
 
Ordinarie Riksstämma ska hållas varje år före utgången av maj månad på den tid och plats som 
Gynsams styrelse bestämmer. Riksstämman behandlar av styrelsen väckta förslag samt motioner från 
medlemmar och medlemsföreningar. Motioner ska vara Gynsams styrelse tillhanda för beredning 
senast två månader före Riksstämman. Kallelse till Riksstämman sker via Gynsamposten senast fyra 
veckor före stämman. 
 
Extra Riksstämma hålls när Gynsams styrelse anser att det behövs eller om minst 20 % av 
medlemmarna så skriftligen begär. Kallelse sker skriftligt senast fyra veckor före. Ärenden som önskas 
upptagna till behandling vid kommande Riksstämma ska skriftligen anmälas till Gynsams styrelse 
senast i kallelsen angiven dag.  
 
Vid ordinarie Riksstämma ska följande behandlas: 
- justering av röstlängd 
- godkännande av kallelse  
- godkännande av föredragningslista 
- val av ordförande och vice ordförande att leda stämmoförhandlingarna 
- val av sekreterare vid stämmoförhandlingarna 
- val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet 
- val av två rösträknare 
- verksamhetsberättelse 
- kassa- o revisorernas berättelse  
- ansvarsfrihet för styrelsen 
- styrelsens förslag till Riksstämman 
- fastställande av årsavgift för förening och enskild medlem för nästkommande arbetsår 
- fastställande av arvode till Gynsams styrelseledamöter och budget för innevarande år 
- motioner till stämman 

- Val 
- a) val av ordförande  
- b) val av kassör  

- c) val av styrelseledamöter 
- d) val av suppleanter 
- e) val av två revisorer och en revisorsuppleant 
- f) val av valberedning, 1 år, 3 ledamöter, varav en sammankallande 
- g) tid och plats för nästa ordinarie Riksstämma. 

 
Vid Riksstämman kan fråga, även om den inte finns upptagen på föredragningslistan eller anmälts i 
laga tid, upptagas till diskussion om Riksstämman beslutar detta. 
 
Omröstning är öppen om mötet ej beslutar annorlunda. Val sker dock med sluten omröstning om 
någon medlem begär det. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val och sluten 
omröstning, då lottning ska ske.  
Genom fullmakt kan ej någon delta i Riksstämman eller rösta.  
 
Förslag till nomineringar sker skriftligt till valberedningen vid speciellt angiven tidpunkt. Annan kandidat 
än som skriftligen föreslagits kan ej nomineras vid mötet.  

 
Medlem i enlighet med § 1 ska kunna nomineras som ledamot i Gynsams styrelse. 
 

 

 

§ 10 Stadgeändring 
 
Ändring av Gynsams stadgar beslutas av två på varandra följande Riksstämmor varav den ena ska 
vara ordinarie.  
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§ 11 Upplösning 

 
Upplösning av Gynsam beslutas med 3/4 majoritet av två på varandra följande stämmor varav ett ska 
vara ordinarie Riksstämma. 
Gynsams samtliga tillgångar avsätts till ändamål som gynnar kvinnor med gynekologisk cancer samt 
överlåts Gynsams handlingar till arkiv eller museum enligt regler som utarbetats av den senaste 
styrelsen och som godkännes av ovan angivna möten.  


