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         STADGAR

                för

      GYNCANCERFÖRBUNDET

§ 1 Förbundets namn

Förbundets namn är GynCancerFörbundet.
Förbundet är en allmännyttig, 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 beslutsfattande organ som tar tillvara våra medlemmars 
            intressen

att förmedla information 
att vara synliga 

     att samarbeta med andra organisationer  
     att stärka, hjälpa och inspirera

att erbjuda utbildning och stöd till medlemmar
att erbjuda fysiska möten, aktiviteter och föreläsningar

§ 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. Medlem skall följa förbundets stadgar och 
föreskrifter. Finns gyncancerförening på den ort där sökande är bosatt skall medlemskap i första 
hand sökas via den lokala föreningen. 
Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

GynCancerFörbundet följer dataskyddsförordningen, GDPR.
Som medlem godtar man att personuppgifter används i ett medlemsregister. Medlemsregistret 
behövs för förbundets administration.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgift från medlemsförening och enskild medlem ska fastställas vid ordinarie riksstämma. 

§ 5 Förbundsstyrelsens sammansättning och arbetsordning 

Förbundsstyrelsen väljs av riksstämman och består av ordförande och 4 ordinarie ledamöter samt 
2 suppleanter. 

Ordförande väljs på 1 år, övriga ledamöter väljs på 2 år.

Ordförande väljs av riksstämman. Övriga uppdrag fastställs vid ett konstituerande möte.
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Avgår ledamot under mandatperioden inträder suppleant i dennes ställe eller fyllnadsval görs. 
Styrelsen har möjlighet att adjungera ledamot för att fullgöra styrelsearbetet tills val kan ske. 
Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Vid riksstämman väljs halva antalet ledamöter och suppleanter.                                    

Förbundsstyrelsen 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 om så krävs 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. 
Förbundsstyrelsen får utse adjungerande ledamöter och tillsätta arbetsutskott (AU), kommittéer 
samt arbetsgrupper. Dessa har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt. 

Protokoll skall föras vid förbundsstyrelsens möten. 

§ 6 Förbundsstyrelsen uppgifter

Förbundsstyrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 
Styrelsen beslutar å förbundets vägnar, i enlighet med dessa stadgar, och ska verkställa av 
riksstämma/extra riksstämma 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.
Förbundsstyrelsen ekonomiska redovisning ska överlämnas till förbundets revisor senast en månad 
innan riksstämman.

          
§ 8 Revision

Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska årligen granskas av på riksstämman utsedd revisor. 
Revisor ska senast 14 dagar innan riksstämman avge sin revisionsberättelse till förbundsstyrelsen 
samt yttra sig i frågan om ansvarsfrihet. 

§ 9 Riksstämma

Ordinarie riksstämma, vilket är förbundets högsta beslutande organ, hålls årligen före april månads 
utgång, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Kallelse och handlingar ska vara ombuden tillhanda senast 4 veckor innan riksstämman. 
Information skall även publiceras på förbundets hemsida.  

Riksstämman behandlar av förbundsstyrelsen väckta förslag samt motioner från medlemmar och 
medlemsföreningar. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda för beredning senast två månader
innan riksstämman. 



Vid ordinarie riksstämma ska följande ärende behandlas: 3(4)

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokollsjusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordningen
6. Fastställande av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Fastställande av balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret
8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag för kommande verksamhetsår
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14. Val av ordförande för en tid av 1 år
15. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter för en tid av 2 år
16. Val av 1 ordinarie revisor och 1 suppleant för en tid av 1 år
17. Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en är sammankallande
18. Övriga frågor
         
Vid riksstämman kan fråga, även om den inte finns upptagen på föredragningslistan eller anmälts i 
laga tid, upptagas till diskussion om riksstämman beslutar detta.
Styrelseledamot ska vara medlem i GynCancerFörbundet. 
                                                                                                                                                 
§ 10 Extra riksstämma

Extra riksstämma hålls när styrelsen eller revisor 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. 
Kallelse och handlingar ska vara ombuden tillhanda senast 4 veckor innan extra riksstämma.
På extra riksstämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 11 Rösträtt

Vid riksstämman samt vid extra riksstämma har varje medlemsförening rätt till tre ombud med 
rösträtt. Ombuden ska anmälas till förbundsstyrelsen minst två veckor innan riksstämman. 
Ombuden ska uppvisa fullmakt från medlemsföreningen. 
Medlemmar, som inte tillhör någon lokal medlemsförening, ska kontakta närmaste lokalförenings  
ordförande om de önskar rösta.

Styrelsen har rösträtt i samtliga frågor utom i personval och i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12    Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut på riksstämman 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 riksstämmans ordförande
biträder. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val sker dock avgörandet genom 
lottning. 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.
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§ 13 Firmatecknare 

Förbundsstyrelsen utser inom sig två personer som tillsammans eller var för sig har teckningsrätt för
förbundet. 

§ 14 Ändring av stadgarna

Förbundets stadgar eller ändring av dessa ska beslutas av två på varandra följande riksstämmor, 
varav den ena ska vara ordinarie. Stadgarna träder i kraft omedelbart efter riksstämmans beslut.

§ 15 Utträde

Medlem som inte betalar medlemsavgift, senast den 31 december, anses ha utträtt ur förbundet. 
Om en lokalförening önskar utträde ur förbundet har föreningen inte rätt att behålla 
lokalföreningens namn. 

§ 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 två på varandra följande riksstämmor, varav den ena 
ska vara ordinarie.  
Om förbundet upplöses ska förbundets tillgångar överlämnas till Cancerfonden, Sverige. Om någon 
medlemsförening upplöses tillfaller dess tillgångar förbundet,  förutsatt att föreningen inte har 
beslutat annat i egna stadgar.  


