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§ 1 Föreningens namn 
 
Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är 
ansluten till Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. 
 
Förening är en ideell förening och bildades november 1984. 
Föreningens hemort är Stockholm. 
 
 
§ 2 Föreningens ändamål/uppgift 
 
Föreningen utgör en sammanslutning av hjärt- och/eller lungtransplanterade personer samt 
övriga stödjande medlemmar. 
 
Föreningens ändamål och uppgift är 
 

! att utöva stödverksamhet bland föreningens medlemmar, inklusive regionala 
föreningar och aktivitetsgrupper; 

 
! att hjärt- lungtransplanterade bereds god sjukvård och eftervård, inklusive 

tandvård; 
 

! att verka för och stödja forskning med anknytning till föreningens ändamål samt att 
samarbete etableras med medicinsk sakkunskap, myndigheter, organisationer och 
enskilda inom samhälls- och näringsliv; samt 

 
! att sprida information om transplantations- och donationsfrågor. 

 
 
§ 3 Föreningens organisation 
 
Föreningens organ utgörs av föreningens årsmöte, styrelsen med ersättare och revisorer. 
 
Föreningen kan företrädas på regional och länsnivå av regionalförening och/eller utan krav på 
en fastare sammanslutning för visst ändamål eller för viss tid av aktivitetsgrupper. 
 
Årsmötet väljer styrelse samt ersättare för styrelsen och revisorer. 
Styrelsen utser representanter vid olika sammanslutningars möten. 
 
Viking är en egen juridisk person. 
 
Vikings Stödfond 
Styrelsen utser styrelse för Stödfonden. 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
 
Föreningens verksamhetsår är l/l - 3l/12. 
 
 



§5 Medlemskap 
 
Rätt till inträde i föreningen tillkommer varje person, som erlagt full medlemsavgift. Den som 
erlägger full medlemsavgift har rösträtt. 
 
Organisation eller företag som vill stödja föreningen i dess arbete och som erlagt 
medlemsavgift har rösträtt. Stöd kan vara utformat som gåvor. 
 
Uteslutning 
Medlem som uppenbart skadar föreningens verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av 
föreningen fattade beslut, kan uteslutas ur föreningen. 
Den uteslutne kan begära prövning av beslutet vid nästa styrelsemöte i föreningen. 
 
 
§ 6 Årsmötet 
 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder senast under mars månad 
på plats som styrelsen beslutat. 
 
Extra årsmöte skall inkallas då minst en tredjedel av föreningens medlemmar gjort skriftlig 
framställan därom till föreningens styrelse. 
Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar och endast behandla de frågor som föranlett det 
extra årsmötet. 
 
Föreningens styrelse äger rätt att besluta om extra årsmöte. 
 
Deltagande vid årsmöte 
Varje medlem i föreningen äger, efter det att fastställd årsavgift erlagts till föreningen, rätt att 
representera sig vid årsmöte. Representation via ombud är inte tillåten. 
 
Kallelse 
Kallelse till årsmöte skall ske minst två månader före dess öppnande genom skrivelse till 
medlemmarna. Kallelse till extra årsmöte skall ske skriftligen minst en månad före årsmötets 
öppnande. 
 
I kallelse skall anges de frågor som föranlett det extra årsmötet. 
 
Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse för det gångna året, av styrelsen 
behandlade motioner, valberedningens förslag samt övriga handlingar skall sändas ut senast 
14 dagar före årsmötet till den eller de som efterfrågat handlingarna. 
 
Handlingarna finnas tillgängliga senast samma dag i möteslokalen vid årsmötet. 
 
Dagordning 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
 
l Fastställande av röstlängd 
 
2 Årsmötets behöriga sammankallande 
 



3 Val av presidium 
a) ordförande 
b) sekreterare 

 
4 Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare 
5,1 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
5,2 Stödfondens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
 
6,1 Revisorernas berättelse avseende föreningen 
6,2 Revisorernas berättelse avseende stödfonden 
 
7,1 Föreningens styrelse ansvarsfrihet 
7,2 Stödfondens styrelse ansvarsfrihet 
 
8 Förslag från styrelsen och motioner 

a) Förslag från styrelsen 
b) Behandling av motioner 

 
9 Fastställande av föreningens verksamhetsplan och budget 
 
10 Fastställande av medlemsavgift 
 
11 Val av ordförande för en tid av ett (1) år 
 
12 Val av halva antalet ledamöter (2 - 3) i styrelsen för en tid av två (2) år 
 
13 Val av två (2) suppleanter till styrelsen för ett (l) år 
 
14 Val av tre (3) ledamöter till Valberedning varav en sammankallande 
 
15 Val av två (2) revisorer för föreningen och fonden 
 
16 Val av två (2) revisorssuppleanter för föreningen och fonden 
 
17 Övriga frågor 
 
 
§ 7 Rättigheter och beslutsfattande 
 
Föreningens medlemmar har vid årsmöte yttrande-, förslags- och rösträtt. 
Fullmaktsröstning är ej tillåten. 
 
Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal skall 
tjänstgörande ordförande falla utslag. Personval skall ske med slutna sedlar om någon begär 
det. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslag. 
 
Styrelsens majoritet skall vara hjärt- och/eller lungtransplanterade. 
Varje enskild medlem äger rätt att nomineras till förtroendeuppdrag. 
 
 



§ 8 Motioner 
 
Motionsrätt tillkommer varje enskild medlem som erlagt årsavgift. 
Motion skall vara skriftlig och ha inkommit till föreningens kansli senast den 15 januari. 
 
Styrelsen avger yttrande över motionerna. 
 
 
§ 9 Styrelsen 
 
Föreningens styrelse väljs av årsmötet för en tid av två år för halva antalet ledamöter åt 
gången, s.k. rullande val. 
 
Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ. Den utövar ledningen av föreningens 
verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar, årsmötesbeslut och antaget program. 
 
Styrelsen består av ordförande samt fyra till sex (4 - 6) ledamöter. För styrelsen finns 
dessutom två (2) suppleanter. 
 
Valbar till ledamot eller suppleant är varje enskild medlem. 
 
Föreningens styrelse sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering. 
 
Föreningens ordförande och kassör tecknar föreningens firma tillika för Stödfonden, var för 
sig. Desamma utfärdar attestregler för föreningen och fonden. 
 
Kallelse till sammanträde skall sändas till ordinarie ledamöter och för kännedom till ersättare 
och revisorer. 
 
Föreningens styrelse anställer eventuell personal (kansli) och beslutar om arbetsordning samt 
anställningsvillkor i övrigt. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och de övriga befattningar som 
behövs. 
 
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så 
bestämmer. 
 
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften 
av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall 
antecknas i protokollet. 
 
Ordförande är föreningens officiella representant. 
 
Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens 
stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande 
förhinder träder vice ordförande i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland 
styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. 
 
Föreningens styrelse ska utse styrelse för Stödfonden. 



 
§ 10 Revision 
 
Styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer som skall 
avlämna skriftlig berättelse för föreningen och fonden. 
 
 
§ 11 Stadgeändring 
 
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom motion eller på förslag av 
föreningens styrelse. Beslut skall fattas med två tredjedels (2/3) majoritet vid ordinarie 
årsmöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall 
vara ordinarie. 
 
 
§ 12 Föreningens upplösning 
 
Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande 
årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med en tidsrymd av minst 90 dagar mellan mötena. 
Härvid gäller att beslut vid båda årsmötena skall fattas med två tredjedels (2/3) majoritet. 
 
Upplöses föreningen skall samlade tillgångar eller förmögenhet överföras till annan 
organisation eller förening med liknande inriktning i vad avser organtransplantation inom 
hjärt- lungområdet. 
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