
             
 
                                                              FÖRSLAG  STADGAR 
 
        för  GYNCANCERFÖRBUNDET 
 
 
§ 1 Förbundets namn 
 
GynCancerFörbundet. 
 
Förbundet är en ideell organisation för gyncancerdrabbade kvinnor, närstående och andra 
intressenter. Förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden patientorganisation.  
 
 
§ 2 Förbundets ändamål 
 
  - att påverka genom medverkan i RCC, att gemensamma riktlinjer och vårdplan inklusive        
 rehabilitering antas för hela Sverige 
  - att alla, oavsett var man bor, ska få information om det senaste inom gyncancervården 
  - att förbundet har representanter i samtliga RCC 
  - att nå gyncancerdrabbade kvinnor och deras närstående 
  - att ha givande samarbete med andra organisationer som är av intresse för vår målgrupp 
  - att stödja, stärka och hjälpa lokalföreningar 
 
 
§ 3 Medlemskap 
 
Medlemskap erhåller gyncancerförening vars ändamål överensstämmer med förbundets och 
förbundets stadgar och har en demokratisk uppbyggnad. 
 
Medlemskap kan också erhållas av enskild person. Finns gyncancerförening på den ort där sökande 
är bosatt skall medlemskap i första hand sökas via den lokala föreningen. 
 
 
§ 4 Medlemsavgift 
 
Medlemsavgift till förbundet ska fastställas vid ordinarie riksstämma. Avgiften ska betalas senast  
31 mars innevarande år.   
 
 
§ 5 Styrelsens sammansättning och arbetsordning 
 
Styrelsen väljs av riksstämman och består av ordförande och 4 ordinarie ledamöter samt minst 
2 suppleanter. Medlemsföreningarnas styrelse behöver endast bestå av 3 ordinarie ledamöter. 
 
Ordförande väljs på 1 år, övriga ledamöter väljs på 2 år.  
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Vid riksstämman väljs halva antalet ledamöter och suppleanter.                                                    
              
Ordförande och kassör väljs av riksstämman. Övriga uppdrag fastställs vid ett konstituerande möte. 
              
Förbundets styrelse sammanträder på kallelse från ordförande och är beslutsmässiga då minst 3 
ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. 
Suppleanter kallas alltid till styrelsemötet. Suppleanter har rösträtt endast i ordinarie ledamots 
frånvaro. 
 
Förbundet ska sammanträda om 3 ordinarie ledamöter begär detta. Begäran ska vara skriftlig och 
klargöra ärendet.  
 
Styrelsen får tillsätta arbetsutskott (AU), kommittéer samt arbetsgrupper. Dessa har inte rösträtt.  
Styrelsen får utse adjungerande ledamöter med speciell kompetens. Adjungerande ledamöter  
har inte rösträtt.  
 
Protokoll skall föras vid styrelse- och eventuella AU-möten.  
  
 
§ 6 Styrelsens uppgifter 
 
Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen 
beslutar å förbundets vägnar och ska verkställa av riksstämman fattade beslut, handha förbundets 
ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge ekonomisk redovisning till 
riksstämman för det senaste räkenskapsåret. 
 
 
§ 7 Räkenskapsår/Verksamhetsår 
 
Förbundets räkenskapsår/verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Styrelsens ekonomiska 
redovisning ska överlämnas till förbundets revisor senast två månader innan riksstämman. 
 
 
§ 8 Revision 
 
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på riksstämman utsedd revisor. Revisor ska senast en 
månad innan riksstämman avge sin revisionsberättelse. 
 
 
§ 9 Riksstämma 
 
Ordinarie riksstämma, vilket är förbundets högsta beslutande organ, hålls årligen före april månads 
utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
 
Kallelse och handlingar ska vara ombuden tillhanda senast 14 dagar före riksstämman. Information 
skall även publiceras på förbundets hemsida.  
              
Riksstämman behandlar av styrelsen väckta förslag samt motioner från medlemmar och 
medlemsföreningar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda för beredning senast tre månader innan 
riksstämman.  
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Vid ordinarie riksstämma ska följande ärenden behandlas: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Mötet behörigt utlyst 
3. Godkännande av dagordning 
4. Val av ordförande för riksstämman 
5. Val av sekreterare för riksstämman 
6. Val av 2 protokolljusterare att justera protokollet tillsammans med ordförande 
7. Val av 2 rösträknare 
8. Upprop och fastställande av röstlängd 
9. Redovisning och fastställande av verksamhetsberättelse för det gångna året 
10. Redovisning och fastställande av balans- och resultatrapport för det gångna året 
11. Revisionsberättelse för det gångna året 
12. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år 
13. Fastställande av budgetförslag för innevarande år 
14. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 
15. Val av ordförande för en tid av 1 år 
16. Val av kassör för en tid av 2 år  
17. Val av 3 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år 
18. Val av minst 2 suppleanter för en tid av 2 år 
19. Val av 1 ordinarie revisor för en tid av 1 år 
20. Val av 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år 
21. Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år 
22. Val av sammankallande i valberedningen 
23. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
24. Fastställande av medlemsavgift för förening och enskild medlem för nästkommande år 
25. Fastställande av arvode till styrelseledamöter för nästkommande år 
26. Fastställande av tid och plats för nästa ordinarie riksstämma  
27. Övriga frågor  
28. Avslutning av riksstämman  

 
 
§ 10    Extra riksstämma  
 
Extra riksstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när 1/3 av 
förbundets medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.  
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra 
riksstämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. 
 
            
§ 11 Rösträtt 
 
Vid riksstämman har varje medlemsförening rätt till tre ombud med rösträtt. Rösträtten är personlig 
och kan inte överlåtas genom fullmakt.  
Medlemmar, som inte tillhör någon lokal medlemsförening, ska kontakta förbundets ordförande om 
de önskar rösta.           
   
Styrelsen har rösträtt i samtliga frågor utom i personval och i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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§ 12    Beslut, omröstning och beslutsmässighet 
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). 
 
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande  
biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. 
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet. 
 
 
§ 13 Firmatecknare  
 
Styrelsen utser inom sig två personer som tillsammans eller var för sig har teckningsrätt för 
förbundet. 
 
Placering av förbundets medel och tillgångar beslutas av styrelsen. Placering endast tillåten i svensk 
bank eller motsvarande kreditinstitut som står under Finansinspektionens kontroll.   
 
     
§ 14 Ändring av stadgarna 
 
Förbundets stadgar eller ändring av dessa ska fastställas på riksstämman och punkten skall begäras 
omedelbart justerad. 
 
 
§  15 Utträde 
 
Medlem som inte betalar medlemsavgift anses ha utträtt ur förbundet. 
 
 
§ 16 Uteslutning 
 
Medlemsförening eller enskild medlem som brister i hänsyn till förbundet eller bryter mot dessa 
stadgar kan uteslutas. 
För uteslutning av medlemsförening krävs beslut på utlyst riksstämma/extra riksstämma. För giltigt 
beslut krävs 2/3 majoritet. 
Enskild medlem kan uteslutas efter beslut av förbundets styrelse. För giltigt beslut krävs enkel 
majoritet. Beslut får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss angiven tid.  
I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.  
            
 
§ 17 Upplösning av förbundet 
 
För upplösning av förbundet krävs beslut av riksstämman med minst 2/3 av antalet avgivna röster.   
Om förbundet upplöses ska förbundets tillgångar överlämnas till Cancerfonden, Sverige. Om någon 
medlemsförening upplöses tillfaller dess tillgångar förbundet.  
 
  


