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ramprogram

Ramprogram 
Med reservation för eventuella ändringar  

 

DAG 1 - 27 maj  
10.00 – 13.00  Incheckning/registrering 
11.30 – 13.00  Lunch  
13.00 – 14.30  Kongressens öppnande 
                                  Förhandlingar 
14.30 – 15.00  Fika 
15.00 – 17.00  Förhandlingar  
17.00   Avslut för dagen 
17.00 – 19.00  Egen tid 
19.00   Middag  
 
DAG 2 – 28 maj 
07.00 – 09.00  Frukost 
09.00 – 10.30  Förhandlingar 
10.30 – 11.00  Fika 
11.00 – 12.30  Förhandlingar 
12.30 – 13.30  Lunch 
13.30 – 14.30  Förhandlingar  
14.30 – 15.00  Fika 
15.00 – 17.00  Förhandlingar 
17.00   Avslut för dagen 
17.00 – 19.00  Egen tid 
19.00   Fördrink 
19.30   Kongressmiddag och jubileumsfirande 
 
  
DAG 3 – 29 maj  
07.00 – 09.00  Frukost 
09.00 – 10.30  Förhandlingar 
10.30 – 11.00  Fika 
11.00 – 12.00  Förhandlingar 
12.00 – 13.00  Lunch 
13.00 – 15.30  Förhandlingar 
15.30   Kongressen avslutas 
15.30 – 16.00  Fika innan hemfärd  
16.00   Nya förbundsstyrelsen konstituerar sig  
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Förslag till dagord-

 

Förslag till dagordning 

Riksförbundet HjärtLungs 37:e ordinarie kongress, 

27 – 29 maj 2019, Aronsborgs konferenshotell, Bålsta 

  

1. Kongressens öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fastställande av dag- och arbetsordning 

4. Kongressens behöriga sammankallande 

5. Val av kongressfunktionärer 

a) Två kongressordförande 

b) Fyra kongressekreterare 

c) Tre protokolljusterare 

d) Tre rösträknare 

e) Tre ledamöter i redaktionsutskottet 

6. Redovisning av åtgärder med anledning av kongressbeslut 2016 

7. Verksamhetsberättelse för år 2016 

8. Årsredovisning för år 2016 

9. Revisorernas berättelse för år 2016 

10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2016 

11. Verksamhetsberättelse för år 2017 

12. Årsredovisning för år 2017 

13. Revisorernas berättelse för år 2017 

14. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2017 

15. Verksamhetsberättelse för år 2018 

16. Årsredovisning för år 2018 

17. Revisorernas berättelse för år 2018 

18. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2018 

19. Behandling av motioner 

20. Behandling av förbundsstyrelsens förslag 
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a) Verksamhetsinriktning och rambudget 2020 – 2022 

b) Ny vision 

c) Juridiskt namn 

d) Enhetlig medlemsavgift 

e) Fastställande av avgift till riksförbundet 

f) Nya stadgar 

21. Behandling av förbundsrevisorernas förslag på instruktion för uppdraget 

22. Behandling av valberedningens förslag på instruktion för uppdraget 

23. Fastställande av arvoden till förtroendevalda 

24.Val av 

a) Förbundsordförande 

b) 1:e vice ordförande 

c) 2:e vice ordförande 

d) Ledamöter till förbundsstyrelsen 

e) Ersättare till förbundsstyrelsen 

f) Auktoriserad revisor 

g) Revisorer 

h) Ersättare till revisorerna 

i) Ordförande till valberedning 

j) Ledamöter till valberedning 

k) Ersättare till valberedning 

25. Gästerna har ordet 

26. Kongressuttalande 

27. Avslutning 
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Förslag till arbetsordning 

 Riksförbundet HjärtLungs 37:e ordinarie kongress, 

27 – 29 maj 2019, Aronsborgs Konferenshotell, Bålsta 

  

Rätt att delta, förslags- och rösträtt 

Yttrande, förslags- och rösträtt tillkommer varje ombud på förbundskongressen. 

Förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare, revisorer och valberedning liksom riksförbundets 
chefstjänsteman samt ledamöter i av styrelsen utsedda organ har yttrande och förslagsrätt. 

Övriga av riksförbundets styrelse anställd personal har yttranderätt 

Kongressen kan besluta medge yttranderätt för annan person i viss fråga eller för resten av 
kongressen. 

Kongressens offentlighet 

Kongressen är öppen för alla som vill följa förhandlingarna. Särskild anmälan görs av 
observatörer som önskar logi och kost. 

Behandling av ärenden 

Ärenden behandlas i den följd som fastställs med dagordningen om inte annat beslutas. Valen 
kan dock komma att genomföras i annan ordning beroende av tidsåtgång för övriga punkter 
på dagordningen. 

Diskussionsordning 

Ordet begärs skriftligen med angivande av namn, ombudsnummer och punkt på 
föredragningslistan hos tjänstgörande ordförande. ”Begära-ordet blad” kan lämnas till 
kongressvärd för överlämnande till presidiet. 

Alla inlägg sker från talarstolen. Detta för att alla ska kunna se och höra vem som säger vad. 

Vid önskan om replik, som dock kan ske utifrån salen, används röstkort/nummerlapp för att 
göra ordföranden observant på detta. Kongressvärd kommer med mikrofon till den som får 
ordet. 

Förslag och yrkanden skall vara skriftliga för att tas upp för behandling. De lämnas in till 
ordföranden så tidigt i diskussionen som möjligt. Efter att streck satts i talarlistan får inga nya 
förslag lämnas. 

Talartiden för debattinlägg och repliker kan komma att begränsas om kongressens 
tidsplanering äventyras, varför samtliga förväntas framföra sina synpunkter så konkret och 
enkelt som möjligt.  

Reservationer skall avges skriftligen till tjänstgörande ordförande före kongressens 
avslutande. 

Förslag om streck i debatten avges muntligt. Även tjänstgörande ordförande äger rätt att 
föreslå streck. 

Förslag till arbetsordning
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Ordningsfråga 

Ordningsfråga bryter alltid aktuell talarlista. Som ordningsfråga menas endast sådan fråga 
som syftar till att påverka behandlingsordningen av ett ärende samt förslag som i övrigt rör 
mötes- eller förhandlingsordningen. 

Röstning 

Varje ombud äger en röst. Röstning med fullmakt (att representera flera ombud) är inte 
tillåten. 

Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal skall 
tjänstgörande ordförande fälla utslag. 

Val sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika röstetal avseende personval 
skall lotten fälla utslag. 

Vid sluten omröstning gäller att godkänd valsedel inte får uppta fler eller färre antal namn än 
vad som skall väljas. Valsedel får endast uppta namn som föreslagits under 
nomineringsprocessen. Om en icke nominerad persons namn finns på valsedeln är valsedeln 
ogiltig. 

Vid beslut om stadgeändring gäller två tredjedels majoritet. 

Valbarhet 

Riksförbundets valberedning har beslutat att den som är nominerad till ordinarie ledamot i 
förbundsstyrelsen automatiskt även är nominerad till ersättare i förbundsstyrelsen. 

Nomineringar 

Nomineringstiden utgick den 30 november 2018. 

Redaktionsutskottet 

Förslag väckta under förhandlingarna kan remitteras till redaktionsutskottet för beredning. 

Ombuds närvaro 

Ombud som lämnar kongressen ska då hon/han frånträder uppdraget meddela detta till 
kongressbyrån/sekretariatet samt återlämna sitt röstkort. Även vid längre permission, där 
ombud inte kan följa förhandlingarna, skall röstkort inlämnas till kongressbyrån/ 
sekretariatet. 

Förändringar i representationen meddelas kongressen och förs in i protokollet.  

Protokoll 

Kongressprotokollet är ett beslutsprotokoll, som efter justering sänds till kongressens ombud, 
organisationens föreningar och övriga deltagare. 

Förhandlingarna bandas och arkiveras. 
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Redovisning av åtgärder med anledning av kongress-
beslut 2016 

 
Motion/FS 
förslag 

 
Uppdrag kongressen 
2016 

 
Åtgärd 
 

FS:s förslag 
§ 20 a 

Verksamhetsinriktning 2017-
2019  
Att godkänna föreliggande 
verksamhetsinriktning för 
åren 2017-2019.  
Att förbundsstyrelsen får i upp-
drag att genomföra och följa 
upp de planerade aktiviteterna.  
 

Dokumentet har legat till grund för kon-
gressperiodens verksamhetsplanering som 
avrapporteras i verksamhetsberättelserna. 

FS:s förslag 
§ 20b 

Hanteringen av organisa-
tionsöversyn  
Att förbundsstyrelsen får i upp-
drag att bearbetat underlag an-
vänds i det fortsatta arbetet.  
Att förbundsstyrelsen till nästa 
ordinarie kongress 2019 ska re-
dovisa förslag på  
ändamålsenlig organisation.  
  
 

Förbundsstyrelsen har utrett frågan vidare 
och bland annat genomfört en försöksverk-
samhet med nya samarbetsformer. Sex pro-
jekt totalt har genomförts vilka resulterat i 
förslag som har varit ute på remiss i organi-
sationen genom en förbundsenkät. Svaren 
på den enkäten var i huvudsak entydiga och 
i linje med förbundsstyrelsens slutsatser. 
Styrelsen redovisar i handlingen 
 om nya stadgar förslag på ändamålsenlig 
organisation.  

FS förslag 
§ 22 

Avgift till förbundet  
Att avgiften för kommande 
kongressperiod, 2017-2019, ska 
vara oförändrad (80 kr).  
Att införa en avgift för min-
deråriga om 40 kr för kom-
mande kongressperiod,   
2017-2019. 
Att ge FS i uppdrag till kon-
gressen 2019 att se över 
huruvida aktuell förbundsav-
gift är rimlig i förhållande till 
kostnadsökningar.  
 

Förbundsavgiften om 80kr för medlemmar 
över 18 år har förblivit oförändrad.  
 
När det gäller den lägre avgiften om 40 kr 
kompenseras föreningar med barnmedlem-
mar  i samband med utbetalning av verk-
samhetsbidrag.  
 
FS har utrett frågan och kommit fram till att 
det är mer angeläget med en enhetlig med-
lemsavgift, därav förslag om detta till denna 
kongress. 

FS förslag 
§ 23 

Rambudget 2017-2019  
Att godkänna förslaget. 

Rambudgeten har legat till grund för kon-
gressperiodens årsbudgetar som avrapporte-
ras i årsredovisningarna.  

Revisorernas  för-
slag 
§ 24g 

Auktoriserad revisor   
Att de av kongressen valda re-
visorerna får i uppdrag att 
med hjälp av kansliet in-
hämta offerter från tre olika re-
visionsbyråer under hösten 

Upphandling av auktoriserad revisor ägde 
rum i början av kongressperioden och från 
och med räkenskapsåret 2017 har Lena 
Johnsson, Grant Thornton, haft uppdraget.  

Redovisning av åtgärder med anledning av kongressbeslut
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2016 för åren 2017 till och 
med 2019.  
Att de av kongressen valda re-
visorerna tillsammans med den 
av kongressen valda valbered-
ningen får i uppdrag att besluta 
om auktoriserad revisor 
för åren 2017-2019.  
 

Motion nr 4:  
Ett aktivare för-
bund  
 
Motion nr 5: För-
bundets organisat-
ionsutredning an-
gående en för-
enklad organisat-
ionsstruktur  
 

Motion 4  
Att förbundsstyrelsen utreder 
möjligheten att anställa perso-
nal som har som sin  huvudsak-
liga uppgift att arbeta ut mot 
läns och lokalföreningar . 
 
Att studiehandledningar tas 
fram till de av kongressen an-
tagna programmen . 
  
Motion 5  
Att kongressen beslutar att ut-
reda möjligheterna att tillsätta 
nya tjänster  
som har som sin huvuduppgift 
att stödja läns och lokalför-
eningarnas verksamhet enligt 
motionen ”Ett aktivare för-
bund” . 
  
 

Om förbundsstyrelsens förslag till nya stad-
gar antas av kongressen anser förbundssty-
relsen att det finns anledning att stödja före-
ningarna i det nya arbetssättet genom att 
projektanställa en person på förbunds-
kansliet. Denna ska då ha som huvudsaklig 
uppgift att stödja föreningarnas utveckling.  
 
Studiehandledningarna är framtagna och 
kommunicerade till föreningarna. 
 
Se ovan angående projektanställning. 

Motion nr 13 
 
 

Att Riksförbundet Hjärt-
Lung utreder och om möjligt 
sprider projekt SMS Livräddare 
samt uppmuntrar alla lokalav-
delningar att genomföra utbild-
ning i frågan samt aktivt 
sprida kunskap om betydelsen 
av snabb utryckning vid larm 
om hjärtstopp.  
 

2018 startades projektet Hjärtsäkra din ort 
vars syfte är att kartlägga hjärtstartare över 
hela landet. 
Tack vare våra många medlemmar och vår 
breda lokala förankring har vi bidragit till 
ett mer hjärtsäkert Sverige. Hjärtsäkra din 
ort är nu ordinarie verksamhet och har se-
dan start genomförts i samverkan med 
HLR-rådet. Idag är sms-livräddare-syste-
met infört i fyra landsting, fler är på gång. 
Ett liknande system finns också i Norrbot-
ten.   
 

Motion nr 14  
Trygga läkarsitu-
ationen på hälso-
centraler i hela 
landet   
 

Att förbundsstyrelsen får i upp-
drag att verka för att Socialsty-
relsen arbetar fram riktlinjer 
som tillåter att AT-läkare kan 
ha kontakten med handledare 
via e-hälsa på ställen där det 
saknas handledare   

Förbundsstyrelsen har gjort bedömningen 
att uppdraget är svårhanterligt på nationell 
nivå och har konstaterat att uppdraget sna-
rare är en uppgift för lokal- och länsför-
eningar, då frågan hanteras av lands-
tingen/regionerna snarare än Socialstyrel-
sen.  
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Förbundsstyrelsens förslag till kongressen 
 

Verksamhetsinriktningen med rambudgeten är en gemensam färdplan för ett livskraftigt och 
inflytelserikt förbund som är väl förankrat i sin idé, samtidigt som det arbetar i takt med tiden. Det är 
en gemensam plattform för att vidga framtidsdiskussionerna i hela förbundet. Det är också ett styrande 
underlag för den årliga verksamhetsplaneringen. 

Utifrån omvärldsanalys på förändringar i vår omvärld samt input från medlemmar och föreningar via 
NMI/NFI (nöjd medlems- och föreningsindex), ordförandekonferensen i april 2018 och fadderbesök 
har Förbundsstyrelsen och kansliet tagit fram framtidsscenarier för Riksförbundet HjärtLung och vad 
vi som förbund behöver göra för att möta dessa scenarier. Arbetet med framtidsscenarierna visar på en 
bred samsyn för den övergripande nuläges- och framtidsbilden, och ligger till grund för denna 
verksamhetsinriktning för 2020-2022. Framtidsscenarierna presenteras i bilaga 1. 

Riksförbundet HjärtLung ska vara en stark patientorganisation för sina medlemmar, och för alla 
personer med de diagnoser vi företräder. Vi ska verka för att människor med hjärt-, kärl- och 
lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det innebär att de ska få bästa möjliga vård, 
behandling, rehabilitering och förutsättningar för en bra egenvård. En viktig del i det är att vi arbetar 
för att vården systematiskt tillämpar ett personcentrerat arbetssätt. Genom opinionsbildande arbete 
skapar vi mer grundläggande förändringar på längre sikt, till gagn för både medlemmar och övriga 
personer inom våra diagnosgrupper. Genom lokalföreningarna erbjuds medlemmarna glädje, hälsa och 
gemenskap tillsammans med lockande livsstilsaktiviteter.  

För att vara en stark patientföreträdare ska vi fokusera på att: 

 Vara en organisation i takt med tiden 
 Utveckla medlemskapet och stärka medlemsutvecklingen 
 Erbjuda medlemmar livsstilsaktiviteter, utbildningar och socialt stöd 
 Erbjuda vården patientutbildningar 
 Driva opinionsbildning 
 Stödja forskning som är till gagn för våra medlemmar och personer inom våra diagnosområden 
 Arbeta för ytterligare effektivisering och digitalisering inom organisationen 
 Skapa en trygg finansiering av verksamheten 

En organisation i takt med tiden är en organisation som satsar på glädje och sammanhållning, ger ett 
stort mervärde till medlemmarna och är lockande för de som ännu inte är medlemmar, satsar på och 
utvecklar sina föreningsaktiva samt jobbar för att åstadkomma en bättre tillvaro för alla inom våra 
diagnosgrupper. 

Vår organisation behöver vara förändringsbenägen för att kunna möta framtida utmaningar, och vara 
flexibel i förhållande till sjukvårdens potentiella organisationsomstrukturering. För att vi ska ha hög 
trovärdighet och legitimitet när vi uttalar oss och när vi samtalar med vården är det av högsta vikt att vi 
företräder många personer och diagnoser, vilket ger att förbundet behöver ha många medlemmar. För 
att vara relevanta för en större grupp behöver vi ha en kontinuerlig översyn av vilka diagnoser vi 
företräder, och ansluta diagnoser med ett naturligt samband till hjärt-, kärl- och lungsjukdom. För att 
vara i takt med vår omvärld prioriterar vi samarbete i olika former med ideell, offentlig, akademisk och 
privat sektor. 

Förslag till verksamhetsinriktning och rambudget 2020-2022
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För att fortsätta vara ett livskraftigt förbund, med föreningar som erbjuder medlemmarna aktiviteter, 
socialt stöd, kunskap och utbildning, är det angeläget att vi stärker medlemsutvecklingen. En stor 
medlemskår är en förutsättning för vårt statsbidrag, en viktig del av vår finansiering, samt ger 
legitimitet åt oss att fortsätta vara en stark opinionsbildare som kan trycka på för förbättringar inom 
hälso- och sjukvården. 

För att öka antalet medlemmar behöver vi erbjuda olika sätt att vara medlem, utifrån medlemmens 
behov (t.ex. gemenskap i en lokalförening, riksmedlemskap med bara information, digital gemenskap 
utifrån diagnos, eller att man bara vill stödja vår sak). Vi behöver ha ett personcentrerat 
förhållningssätt för att tillgodose våra nuvarande och potentiella medlemmars framtida behov och 
önskemål, samt bredda vår rekryteringsbas för att hitta de människor vi är till för. Vi behöver också 
värva fler medlemmar i arbetsför ålder för att stärka medlemskåren, och för att bredda underlaget av 
medlemmar som vill och kan ta på sig förtroendeuppdrag. Samtidigt ska vi värna vår främsta 
värvningsbas som är sjukhusen, där inte minst föreningarna har en viktig uppgift i att värva nya 
medlemmar. Vi ska också värna en av medlemskapets mest uppskattade delar, tidningen Status där 
medlemmarna kan läsa reportage om människor som lever med hjärt- eller lungsjukdom, få kunskap 
om nya behandlingsmetoder, ny forskning och få reda på vad som händer ute i våra lokalföreningar. 

Vi ska i alla sammanhang fråga människor om de är intresserade av att bli medlem. I både muntliga 
möten och i skrivet material ska vi informera om hur man blir medlem och varför man ska vara 
medlem. Information om vad medlemskapet kostar ska vara tydlig, det ska vara enkelt att anmäla sig 
digitalt, och det ska vara enkelt att betala. 

En stärkt medlemsutveckling kräver starka föreningar som lockar fler till att vilja vara föreningsaktiva, 
som erbjuder attraktiva aktiviteter och ett socialt stöd till medlemmarna. För att nå dit kan 
föreningarna behöva vara öppna för att rekrytera personer utifrån till styrelsen om man har svårt att 
fylla platserna, att ha möten och aktiviteter på tider som passar även förvärvsarbetande, samt att 
utbilda fler ledare till aktiviteter som t.ex. vattengymnastik som lockar medlemmar. En förening som är 
aktiv och attraktiv har mycket gratis i sin medlemsvärvning. 

Förbundet ska uppmuntra och motivera till livsstilsförändringar som främjar hälsan. På lokal nivå har 
föreningarna ofta en bra verksamhet i form av t.ex. motions- och träningsaktiviteter, kostcirklar och 
stresshantering, men vi bör också arbeta mer strategiskt med preventiva åtgärder som 
livsstilsförändringar. Det är en ingång till att nå nya typer av medlemmar. Vi bör använda våra äldre 
och välmående medlemmar som förebilder och argument för att gå med i Riksförbundet HjärtLung; 
Lev sunt och rör på dig för att leva ett gott liv länge! 

Hälsocoacher är en relativt ny roll inom förbundet som bör få en mer framträdande plats. De skulle 
t.ex. kunna kopplas ihop med våra patientutbildningar, Aktiv med HjärtLung, som vi erbjuder 
primärvården att använda kostnadsfritt. Kurser i hjärt-lungräddning, utmärkelsen Årets hjärt-
lungräddare och kampanjen Hjärtsäkra din ort är utmärkta exempel på viktig verksamhet för oss, som 
både gör nytta och stärker kännedomen om oss. Hälsans stig är ett annat starkt varumärke inom 
förbundet som vi bör arbeta mer strategiskt med för att skapa oss en starkare framtoning inom 
preventiva åtgärder som främjar hälsan, och som kan få fler att vilja bli medlem eller stödja vår 
verksamhet. 
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Vi behöver vara lyhörda för sjukvårdens utmaningar, och fortsätta utveckla tjänster och projekt för att 
visa på värdet av att ha Riksförbundet HjärtLung som samarbetspartner (t.ex. HjärtGuiden eller Aktiv 
med HjärtLung). Vi behöver vara tydliga i vår omställning från kravställare till medskapare. 

Arbetet med patientutbildningar är vitalt för förbundet. Under samlingsnamnet Aktiv med HjärtLung 
samlar vi kvalitativa patientutbildningar med fokus på egenvård och livskvalitet, som vi tagit fram med 
stöd av Socialstyrelsen. Utbildningarna är ett verktyg för vården och syftet är att erbjuda personer med 
t.ex. KOL eller hjärtsvikt samma möjligheter till kunskap oavsett var i landet man bor. 

Patientutbildningar är ett verktyg som ger individen ökad trygghet genom att man får kunskap om sin 
sjukdom. I kombination med en personcentrerad vård, som utgår från personens styrkor och 
individuella förutsättning, möjliggör det en bättre egenvård. Patientutbildningar är också ett uttryck för 
vår ambition att vara medskapare till en bra vård för alla patienter, då dessa inte bara är riktade till 
våra medlemmar utan till alla personer inom våra diagnoser. 

Vi är en stark aktör inom den vårdpolitiska debatten, och det är ett område vi ska fortsätta utveckla och 
fokusera på. Vi är partipolitiskt obundna, men vi driver intressepolitiskt påverkansarbete för våra 
kärnfrågor i syfte att trycka på för förbättringar inom hälso- och sjukvården. Det är strategiskt viktigt 
för oss att arbeta målmedvetet med intressepolitik och opinionsbildning för att verkligen nå ut med allt 
bra vi gör, och för att åstadkomma konkret förändring för patienter med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. 
Ett framgångsrikt opinionsarbete stärker oss som förbund och gör oss mer kända. 

Vår trovärdighet och styrka som opinionsbildare i vårdfrågor ligger dels i att vi har legitimitet att 
företräda patientperspektivet, dels har en uttalad ambition att vara medskapare till en bra vård för alla 
patienter. I ryggen har vi ca 37 000 medlemmar som bidrar med sina erfarenheter, samt att vi tar fram 
patientutbildningar och annat material som kommer alla personer inom våra diagnosgrupper till del.  

Utifrån framgångarna med kampanjerna Ljuset på och Sedd i vården kan vi dra lärdomar hur vi kan 
jobba ännu bättre med opinionsbildning. Vi ska tydliggöra den röda tråden i vår opinionsbildning; våra 
medlemmars erfarenheter och vad de tycker, våra kanaler för att nå ut, och vilket resultat det har gett. 
Vi ska bevaka den sjukvårdspolitiska debatten och verka för förändringar i våra medlemmars intressen.  

Genom insamlade medel initierar och stödjer vi forskning som ökar livskvaliteten, samt förebygger 
återfall och försämring, för människor som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Vi eftersträvar 
brukarmedverkan i forskningen, och våra utbildade forskningspartners deltar i forskningsprojekten och 
bidrar med erfarenhet av att leva med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. För de forskningsprojekt som 
erhåller stöd från riksförbundet sker uppföljning av forskningens syfte och prioriterade 
forskningsområden samt vilken medlemsnytta forskningen ger, och kommuniceras bl.a. genom artiklar 
i Status. 

  



14Kongress 2019

 
 

Att effektivisera och digitalisera kan innebära investeringar och kostnader på kort sikt, men på lång sikt 
innebär det bättre hushållning med förbundets resurser, och ökade möjligheter för bättre tillgänglighet 
och snabbare service.  

Vi ska fortsätta arbeta för ökad digitalisering genom att tillhandahålla produkter och tjänster digitalt, 
samtidigt som vi också har icke-digitala kanaler som t.ex. tidningen Status. Vi bör ha en tydlig 
kommunikation, t.ex. i Status, om vilka tjänster som bara finns digitalt. En viktig del i att effektivisera 
är att se över vår totala kommunikation via broschyrer och annat material så att den blir mer enhetlig, 
och med en tydlig avsändare. En mer enhetlig kommunikation stärker också Riksförbundet HjärtLungs 
varumärke. 

För ett effektivt samarbete inom förbundet bör föreningarna arbeta i ett gemensamt digitalt verktyg, 
och föreningsaktiva i olika positioner använda sig av relevanta dataprogram och digitala 
kommunikationsvägar. För att stötta medlemmar som behöver hjälp kan vi utbilda digitala coacher 
som kan stötta till självhjälp, och hjälpa föreningar utveckla tjänster för att individualisera stödet till 
våra medlemmar. 

Medlemsregistret behöver skötas professionellt för att säkra att vi har korrekta uppgifter om antal 
medlemmar samt att vi hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. Det är viktigt av flera anledningar, 
bl.a. utifrån EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vår trovärdighet samt en stor del av vår finansiering 
bygger på att vi anger korrekt medlemsantal. 

Socialstyrelsens bidrag till handikapporganisationer, i budgetförslaget benämnt ”organisationsbidrag” 
och i dagligt tal ofta kallat för "statsbidraget", kommer fortsatt att vara en betydande del av förbundets 
intäkter under kommande kongressperiod. Andra finansieringskällor är gåvor, som innefattar både 
testamente och gåvor från allmänheten och företag, samt bidrag från företag, stiftelser, organisationer 
och myndigheter. Med bidrag menas i detta sammanhang att förbundet får medel för att genomföra ett 
specifikt projekt eller en viss verksamhet efter ansökan eller genom avtal. Medlemsavgifterna, dvs. 
förbundsavgifterna, förväntas ligga på en oförändrad nivå under hela kongressperioden. 

Organisationsbidraget förväntas dock bli en mindre del av de totala intäkterna under kongressperioden 
och framför allt på längre sikt. Det är därför strategiskt viktigt att satsa på att öka intäkterna både 
avseende gåvor och bidrag i framtiden. Vi behöver utveckla våra strategier och metoder för hur 
människor och organisationer enkelt kan stödja verksamheten på olika sätt. Det är också viktigt att öka 
kompetensen inom förbundet när det gäller att söka bidrag från stiftelser, organisationer och 
myndigheter och att skriva samarbetsavtal med företag. För att kunna genomföra detta på ett bra sätt 
krävs också ett bättre administrativt stöd i form av system och effektiva rutiner.  
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  2022 2021 2020   2019 2018 
Intäkter/finansiering      budget utfall 
          
Medlemsavgifter 3 200 3 000 2 800   3 000 2 566 
          
Gåvor         
 - testamenten  8 000 8 000 8 000   8 000 7 372 
 - övriga gåvor 5 000 4 500 4 000   3 550 2 864 
          
Bidrag          
 - organisationsbidrag 9 000 9 000 9 000   9 000 9 013 
 - övriga bidrag 2 000 1 500 1 000   400 421 
          
Övriga intäkter 400 350 300   300 204 
          
Finansiella intäkter 900 1 000 1 100   2 100 435 
          
Egenfinansiering         
 - ianspråktagande eget kapital 11 100 10 450 10 000   9 116 9 050 
          
Summa intäkter/finansiering 39 600 37 800 36 200   35 466 31 925 
          
Kostnader         
          
Ändamålskostnader         
Forskning -5 200 -5 100 -5 000   -4 666 -4 865 
Hälsa & Livsstil -6 700 -6 600 -6 500   -6 360 -5 649 
Opinion/information  -8 900 -8 800 -8 600   -8 413 -8 205 
Föreningsstöd -11 000 -9 700 -8 700   -8 630 -6 831 
          
          
Insamlingskostnader -3 100 -3 000 -2 900   -2 526 -1 983 
          
Administration  -4 700 -4 600 -4 500   -4 871 -4 392 
          
Summa kostnader -39 600 -37 800 -36 200   -35 466 -31 925 
          
          
Förändring totalt eget kapital         
Ingående balans 34 807 45 257 55 257   64 373 73 423 
Årets finansiering -11 100 -10 450 -10 000   -9 116 -9 050 
Utgående balans  23 707 34 807 45 257   55 257 64 373 
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Förslaget till rambudget visar i stora drag de förväntade intäkterna och kostnaderna under den 
kommande kongressperioden. Det är en expansiv budget som betyder en fortsatt satsning på befintlig 
verksamhet, ökat föreningsstöd till lokal- och länsföreningar samt investeringar i verktyg för att kunna 
effektivisera verksamheten. Intäkterna förväntas succesivt öka under kongressperioden, men förslaget 
innebär också att en del av verksamheten finansieras av befintligt eget kapital. Förbundsstyrelsen 
beslutar i december varje år om en mer detaljerad budget för det kommande verksamhetsåret och har 
ansvar för att riksförbundets tillgångar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt mellan kongresserna.  

Posten medlemsavgifter i förslaget avser förbundsavgiften som uppgår till 80 kr per medlem. 
Förbundsstyrelsen föreslår ingen höjning av förbundsavgiften och budgetförslaget utgår ifrån att 
antalet medlemmar 2020 är lika med utfallet 2018 och därefter en svag uppgång under 
kongressperioden.  Testamenten har beräknats utifrån ett genomsnitt av värdet av de testamenten som 
förbundet erhöll under perioden 2009-2018. Övriga gåvor förväntas successivt öka under 
kongressperioden utifrån den finansieringsstrategi som beskrivs i verksamhetsinriktningen. 
Organisationsbidraget förväntas vara oförändrat medan övriga bidrag förväntas öka något. De 
finansiella intäkterna har budgeterats försiktigt utifrån en tänkt avkastning om 2 % av ingående balans 
för totalt eget kapital respektive år.  

Förbundsstyrelsen har tagit fram ett styrande dokument avseende gränsvärde för eget kapital som ska 
reglera att förbundet inte samlar onödigt mycket kapital utan att de resurser som finns används till 
verksamhet. Det ska dock inte heller finnas för lite eget kapital om intäkterna av något skäl plötsligt 
skulle upphöra. Budgetförslaget innebär att medel ianspråktas från eget kapital med cirka 31,5 Mkr och 
tillsammans med budgeten för 2019 skulle det egna kapitalet uppgå till c:a 23,7 Mkr vid utgången av år 2022. 

I budgetförslaget har kostnaderna för personal och gemensamma kostnader fördelats ut på de olika 
verksamhetsområdena. En förutsättning för att bedriva verksamhet är ett väl fungerande 
förbundskansli med personal, som har kompentens inom sina respektive områden.  

Ändamålskostnaderna avser de områden som förbundet ska arbeta med i enlighet med förslaget till 
verksamhetsinriktning. Forskning innefattar forskningsbidrag till olika institutioner enligt förbundets 
policy för forskning samt övriga kostnader för forskning. Hälsa och livsstil avser verksamhet som på 
olika sätt främjar medlemmarnas välmående och är kostnader för att ta fram studiematerial, 
patientutbildningar och rådgivning. Under rubriken Opinion/information återfinns kostnader för 
opinionsbildning på riksnivå, bland annat genom samarbete med andra organisationer. Här ingår också 
information till medlemmar genom bl.a. tidningen Status.  

”Föreningsstöd” innefattar stöd till läns- och lokalföreningar bland annat genom utbildningar och 
konferenser, men också konkreta bidrag till föreningarna. Kostnaderna för detta verksamhetsområde 
föreslås öka under kongressperioden med en projektanställd ”föreningsutvecklare” i syfte att inspirera 
och utveckla verksamheten ute i föreningarna samt investering i nya administrativa system för att bl.a. 
förbättra medlemshanteringen. Insamlingskostnaderna förväntas öka något under kongressperioden 
och beror på ökade kostnader för kampanjer och systemstöd till verksamheten. De administrativa 
kostnaderna förväntas inte öka nämnvärt jämfört med utfallet 2018 utan ligger kvar på samma nivå 
under hela perioden. 

- att fastställa verksamhetsinriktningen och rambudgeten för kongressperioden 2020-2022 
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Hur ser vår omvärld ut år 2022?  
Sammanfattning av kansliets framtidsspaning 2018‐01‐24 respektive FS framtidsspaning 2018‐03‐13 
 
Hur kommer sjukvården vara organiserad, och arbeta, år 2022? 
Huvudmän, driftsformer, samarbetspartners, arbetsmetoder, egenvård, vård i hemmet, krav och förväntningar 
etc. 
I stort ser vi samma utmaningar som nu – långa väntetider, svårigheter att rekrytera ny personal, ojämlik vård 
(särskilt specialistvård), ökande antal av äldre, geografisk utmaning samt utbildningsutmaningar hos 
sjukvårdspersonalen. Därtill finns en utmaning med rådande kultur i vården i de fall denna är i motsats till 
personcentrerad vård.  
 
I en jämförelse med andra EU‐länder framgår att det som är specifikt för Sverige är bra överlevnad men bristande 
bemötande, tillgänglighet och delaktighet.  
 
Positivt tror vi att det pågående arbetet med förbättringsimplementering (t.ex. HjärtGuiden) har hunnit en bit på 
väg. Rent organisationsmässigt tror vi att sjukvården struktureras i stort på samma sätt som idag, men att insikten 
att en omstrukturering av landstingen behövs har ökat. 
 
Vi ser en ökad närhet till sjukvården digitalt – både offentligt och privat – i likhet med vad regeringens utredare 
Anna Nergårdh spår (Samordnad utveckling för en god och nära vård). Det ger större direktaccess för patienten, 
särskilt för enklare åkommor, men också ökade initiala kostnader för samhället för utveckling och besök. För den 
specialiserade vården ser vi ett ökat behov av individualiserad vård. Starka patienter tar sig fram, och kommer att 
ställa större krav på delaktighet, men den offentliga vården hinner inte med att stötta svaga och kroniskt sjuka. En 
trolig utveckling är att privata sjukförsäkringar kommer att öka. 
 
Ett särskilt problem är att kommunernas olika infrastrukturer inte ger jämlika förutsättningar till våra 
lokalföreningar att utföra medlemsaktiviteter, som t.ex. tillgången till badhus och möteslokaler. 

 
Vad krävs av Riksförbundet HjärtLung för att möta hur vi tror att sjukvården är organiserad, och 
arbetar, år 2022? 

 Vår organisation behöver vara förändringsbenägen så att vi kan möta framtida utmaningar, och vara 
flexibla i förhållande till sjukvårdens potentiella organisationsomstrukturering. 

 För att vi ska ha hög trovärdighet och legitimitet när vi uttalar oss och när vi samtalar med vården, är det av 
högsta vikt att vi företräder många patienter och diagnoser, vilket ger att vi har många medlemmar. För att 
öka antalet medlemmar behöver vi erbjuda olika sätt att vara medlem, utifrån medlemmens behov (t.ex. 
gemenskap i en lokalförening, riksmedlemskap med bara information, digital gemenskap utifrån diagnos, 
etc.). Vi behöver ha ett personcentrerat förhållningssätt för att tillgodose våra medlemmars, samt 
potentiella medlemmars, framtida behov och önskemål, samt bredda vår rekryteringsbas för att hitta 
människor vi är till för.  

Bilaga till verksamhetsinriktningen
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 Vi behöver bli mer dynamiska för att kunna vara lyhörda för sjukvårdens utmaningar. Vi behöver fortsätta 
utveckla tjänster och projekt för att visa på värdet av att ha Riksförbundet HjärtLung som samarbetspartner 
(t.ex. HjärtGuiden, Aktiv med HjärtLung). Vi behöver fortsätta omställningen från kravställare till medaktör. 

 Vi ska tillhandahålla produkter och tjänster digitalt, och i takt med den digitala utvecklingen. 
 Ett gemensamt budskap – Vi är starka tillsammans! 
 Ska vi ha talespersoner för vissa frågor? Engagera den typen av personer både lokalt och centralt. 

 
Hur kommer stödet till föreningslivet se ut år 2022?  
Vem betalar – staten, privat, annan? Vad krävs för att få stöd? 
Vi tror att statsbidraget kommer att vara kvar och fortsätta vara en viktig intäktskälla för oss. Vi är positiva till de 
kriterier Socialstyrelsen föreslagit regeringen, men vi ser negativt på att det totala beloppet som alla organisationer 
ska dela på inte höjs. En särskild problematik finns också i att landstings‐ och kommunbidrag varierar över landet. 
Totalt tror vi att vi kommer att få mindre i bidrag än tidigare.  
 
Generellt kommer inte organisationer att kunna förlita sig på statsbidrag, utan behöver även säkra sina 
medlemsintäkter genom att arbeta mer personfokuserat för att behålla medlemsantalet (t.ex. med personlig 
service om medlemskapet etc., vad vill medlemmen? – demokrati i allra högsta grad utan att det behöver vara 
sådan avancerad form som t.ex. kongress/årsmöten).  
 
Vidare kommer organisationer behöva vara mer aktiva och söka olika projektbidrag! (Allmänna arvsfonden, 
stiftelser, Postkodlotteriet, ev. Filantrop, t.ex.; ”vi kommer skänka det ni samlar in”).  
 
Testamenten ökar generellt (Särskilt inom HjärtLung, med tanke på nuvarande åldersstruktur)! Men detta ska vi 
inte ta för givet! (Ökande andel testamenten kan också innebära ett medlemstapp, vilket måste mötas).  

 
Vad krävs av Riksförbundet HjärtLung för att möta hur vi tror att föreningslivet ser ut år 2022? 

 Kommuner och landsting/regioner gör andra bedömningar än vad staten gör när de tar beslut om bidrag. Vi 
måste möta lokala sparbehov genom att argumentera för att det vi gör är nyttigt. 

 Utbilda ledare i t.ex. gymnastik och vattengymnastik för att fler aktiviteter som lockar nya medlemmar. 
 Undersöka/analysera närmare varför medlemmar lämnar, t.ex. genom djupintervjuer.  
 Fortsätta arbeta för att föryngra medlemsgruppen i olika steg utifrån behov (50+ är unga för oss idag och är 

skillnad på unga vuxna (ev. 18‐35), båda åldersnivåerna är viktiga men kan kräva olika insatser) 
 Utveckla direktmedlemskapet vi har idag som en möjlighet till fler medlemmar. (Kongressen 2013 ansåg 

det som ett hot mot medlemskapet i föreningen, därav beslutet om högre avgift för direktmedlemskapet) 
 Enhetlig medlemsavgift för att förenkla hanteringen i förbundets värvning  
 Mål att 80 % av alla närstående ska bli medlemmar (ta fram ett studiematerial för anhöriga) 
 Mål att X antal av våra medlemmar ska känna till att man kan testamentera till HL, samt att anhöriga har 

fått information att det är Riksförbundet HjärtLung man vill att pengarna går till och inte fonden. 
 Vi behöver avsätta resurser och öka vår gemensamma kompetens kring att söka projektbidrag. 
 Undersöka möjligheter och utmaningar att arbeta med filantroper. Ringa in varför vi vill ha pengar och till 

vad, samt börja nätverka/kontaktskapa för detta. 
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 Vi behöver ha IT‐system som klarar av egna insamlingar. 
 Bättre information till begravningsbyråer om skillnaden mellan oss och HjärtLung‐fonden. 

 

Vilka digitala tjänster, och vilka utvecklade digitala arbetssätt/-metoder/-verktyg, finns i 
föreningslivet år 2022?  
Mobila tjänster, appar, molntjänster, ändrade digitala arbetssätt eller ‐metoder etc. 
Vi ser en övergripande digital individualisering, med fler digitala mötesplatser utifrån gemensamt intresse. Behovet 
av sociala plattformar som Linkedin, Match.com etc. ökar och vi ser en ökad individuell användning av appar. 
Samtidigt finns det digitala klyftor bland befolkningen kopplat till ålders‐ och socioekonomiska och aspekter. 
 
Webbplatserna blir mer av ett digitalt lagerutrymme, där själva informationen kan visas på andra ställen 
tillsammans med liknande information som användaren vill se. Jämför med nyhetsappar som Omni, som samlar 
nyheter från olika nyhetsmedia så att individen får allting samlat.  
 
Vi tror att gränserna suddas ut mellan IT‐miljöer från olika sektorer (offentligt, privat, föreningsliv och akademi) 
med följden att det är svårt för användaren att ha klart för sig vem som är avsändare. 
 
Slutligen ser vi ett ökat samhällsengagemang, framför allt via digitala diskussionsplattformar. 

 
Vad krävs av Riksförbundet HjärtLung för att möta de digitala tjänster och arbetssätt/-
metoder/-verktyg vi tror finns år 2022? 

 Fortsätta jobba mot ökad digitalisering, samtidigt som vi har icke‐digitala kanaler som t.ex. Status. Tydliggör 
också (i Status) vilka tjänster som bara finns digitalt. 

 Utbilda digitala coacher som kan stötta till självhjälp, och hjälpa föreningar utveckla tjänster för att 
individualisera stödet till våra medlemmar. 

 Vi kan ha både fysiska och digitala mötesplatser. 
 Delta i digitala plattformar och diskussionsgrupper för att ge kunskap. 
 Sjukvårdens digitala system måste synkas. Vi kan arbeta för att ge en problembild vad det kan leda till när 

det inte är så. 
 Stöttande medlemskap för de som bara vill stödja oss. 
 Konflikter ute i föreningarna är ett hot. Som motvikt behöver vi istället bidra till att sätta fokus på det roliga 

och nyttiga vi gör. 
 Vi behöver ”blåslampor” som hjälper till att samla in t.ex. e‐postadresser, och får folk att hitta till webben. 
 Medlemsregistret måste skötas professionellt, centralt från kansliet. 
 Stöd till egenvård i en digital värld. 
 Medlemmar vill vi ska få tillgång till tjänsten ”Mina sidor” där man t.ex. kan matcha sin profil mot t.ex. 

diagnos och livsstilsfaktorer, få info om mig som medlem, få förslag på olika saker man kan vara intresserad 
av, få externa nyheter samt nyheter från förbundet, få ingångar till sociala plattformar, länkar till appar, 
riktade medlemserbjudanden, samt kunna anmäla sig till kurser.  

 För allmänheten vill vi kunna erbjuda HjärtLungKollen och Hälsans Stig som appar. Även digitala 
hälsoplaner ska kunna erbjudas i app‐form, där din personliga hälsoplan finns digitalt med fokus på stöd 
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och återkoppling kopplat till information, t ex målnivåer. Vidare digitalt stöd efter genomförd 
patientutbildning – stöd till egenvård. Ex. Hjärtguiden som app. Digitalt stöd till primärprevention för ett 
friskt hjärta och friska lungor.  

 Vi vill att alla föreningar ska jobba i SharePoint. Vi vill också jobba med saker som digitala verktygslådor, 
digital demokratiseringsprocess, digitala kongresser. Våra IT‐system ska kunna ”skära” organisationen 
utifrån olika dimensioner som t.ex. diagnos, språk eller ålder.  

 

Hur mår människor i Sverige 2022?  
Träning, kost, välfärdssjukdomar, hälsa kopplat till utbildning, riskfaktorer etc. 
Vår bedömning är att vi kommer leva längre, men kanske med sämre livskvalitet. T.ex. tror vi att 
vällevnadssjukdomar kommer fortsätta att öka samt att vi får en ökad andel människor med sämre psykisk 
livskvalitet. Vi kommer troligen att få en ökad andel multisjuka på grund av att vi lever längre.  
 
Forskningsgenombrott kommer att visa på vikten av individualiserad medicinering samt livsstilsfaktorer som 
vardagsmotion och bra kost. 
 
Kunskapen om vikten av hälsa och träning kommer att öka hos vissa i befolkningen, men fortsatt låg kunskap bland 
befolkningen generellt. Vi tar inte till oss livsstilsförändringar i tillräcklig grad, och Metabolasyndromet kommer att 
öka (kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, åderförkalkning, fönstertittasjuka).  
 
Kunskapsnivån (utbildning/högskola) kommer ha stor inverkan på om vi kommer att leva ett bra och långt liv. De 
som håller på med idrott under sin uppväxt har med sig livsstil och kunskap om god hälsa upp i vuxenlivet och dessa 
kommer att klara sig bättre än de som inte motionerar i unga år. 

 
Vad krävs av Riksförbundet HjärtLung för att möta hur vi tror att människor mår år 2022? 

 Använd våra äldre och friska medlemmar som säljargument för att gå med i Riksförbundet HjärtLung. 
Använd vår ålder som en positiv faktor – Leva sunt och röra på sig för att bli gammal. 

 Jobba mer med preventiva åtgärder, som t.ex. livsstilsförändringar. 
 Samarbete med företag och bli mer säljande – få nya anpassade medlemsgrupper 
 Ny roll på riksförbundet – ”en förvaltare” 
 Hälsocoach arvoderas och ”säljs” till sjukvårdens patientutbildningar 
 Anställa mentorer/regionombud för att stötta alla län och föreningar 
 Höja statusen på Läns SO och Läns EVO genom särskilda krav 
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Förbundsstyrelsens förslag till kongressen

 
 
 
 
 

 

En vision är något som pekar ut riktningen. Den behöver till skillnad från ett mål inte vara möjlig att 
uppnå till fullo, den behöver inte kunna kryssas av som att vi är klara. Där vågar vi sikta på vad vi 
verkligen önska uppnå. Jämför med en av de kanske mest kända visionerna: nollvisionen som strävar efter 
säkrare trafik. Den är formulerad som att: ”Ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av 
trafikolyckor i Sverige”. 

Riksförbundet HjärtLung har idag visionen ”Vi räddar liv”. Det leder tankarna till akutvård eller till 
exempel en Larmcentral. Själva omtanken om sjukas livskvalitet som är organisationens signum saknas. 
Vi tror på att anpassa visionen så att den träffar rätt utan att förklara respektive ord, vilket nu måste göras. 
Visionen ska vara en ledstjärna för alla som är aktiva i Riksförbundet HjärtLung, på alla nivåer. Vi föreslår 
en tydligare vision som ligger mer i fas med verksamhetsidén, en vision som passar för alla personer i alla 
delar av verksamheten. 

Förbundsstyrelsens förslag till ny vision är: ”Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra 
liv” 

Den visionen är mindre dramatisk än ”Vi räddar liv”, precis som Riksförbundet HjärtLungs verksamhet 
inte är en akutinsats utan ett långsiktigt målmedvetet arbete för att alla personer med hjärt-, kärl- och 
lungsjukdom ska ha ett bra liv. All verksamhet i organisationen kan kopplas till visionen. Vid arbete med 
en utbildning och forskning, vid opinion, vid insatser för hälsa, vid möten med andra medlemmar och så 
vidare. Vid alla dessa tillfällen kan frågan ”Varför gör jag det här?” besvaras med: ”För att personer med 
hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv”.  

En devis, eller kortare förklarande text, är ett bra sätt att förstärka ett varumärke samt skapa urskiljning 
gentemot konkurrenter. Devisen ska bara användas tillsammans med logotypen för att man ska veta vem 
avsändaren är. Den föreslagna devisen - ”För ett bra liv” - är kort, enkel och tydlig, och den kopplar till 
alla delar av livet, vardag som helg, och alla delar av verksamheten, stöd för sjukvården, stöd för 
patienterna, påverkansarbete, allt har i slutändan syftet: För ett bra liv. Och devisen går helt i linje med 
visionen. 

 att förbundet byter vision från ”Vi räddar liv” till ”Personer med hjärt-, kärl- och 
lungsjukdom ska ha ett bra liv”

 att en kortare devis – ”För ett bra liv” – kan användas tillsammans med vår logga

 

Förslag till byte av vision
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Förbundsstyrelsens förslag till kongressen
Förslag till byte av juridiskt namn

 
 
 
 
 

 

Kongressen 2013 beslutade att anta Riksförbundet HjärtLung som tilltalsnamn på förbundet och dess 
föreningar i alla tillämpliga sammanhang. Det juridiska namnet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 
kvarstår dock. Det är Skatteverket som hanterar ändring av juridiskt namn. 

Att vårt tilltalsnamn och vårt juridiska namn inte överensstämmer innebär en del risker.  

 Svensk Insamlingskontroll anser att vi som 90-kontoinnehavare använder oss av vilseledande 
marknadsföring när vi använder ett annat namn än vårt juridiska namn i våra annonser, och anser 
att den bästa lösningen är att vi ändrar vårt juridiska namn till vårt tilltalsnamn.  

 Namnen blandas ihop i avtal, administration och kommunikation och att vi därmed blir en otydlig 
avsändare.  

Innan kongressen 2013 fanns även en oro för att testamentsförordnanden skulle kunna gå om intet på 
grund av namnändring, men här anser vår juristbyrå Amber Advokater att vid tolkning av ett testamente 
är det främst av vikt att försöka utröna vad testatorns vilja kan anses ha varit. I de fall en testator angivet 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som testamentstagare bör man tolka in även Riksförbundet HjärtLung 
i och med historiken. Risken är därmed låg. 

Förbundsstyrelsen menar därmed att det är angeläget att eliminera de risker som föreligger med att ha två 
olika namn, genom att ändra det juridiska namnet från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund till vårt 
tilltalsnamn Riksförbundet HjärtLung. 

Att byta det juridiska namnet innebär dels en stadgeprocess, dels en administrativ process. Enligt våra 
nuvarande stadgar innefattar byte av juridiskt namn ett krav att kongressen fattar beslut med två 
tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet vid två på varandra följande 
kongresser varav minst en ska vara ordinarie. Efter att beslut om ändring av stadgarna har tagits lämnas 
uppgifter till Skatteverket. Skatteverket tar ingen avgift för byte av namn. 

För att fullfölja namnändringen också för alla läns- och lokalföreningar ska varje förening anta 
stadgeändring vid sitt nästkommande årsmöte. Varje förening skickar därefter in blankett (SKV 2020) till 
Skatteverket, underskriven av behörig firmatecknare, tillsammans med protokoll från det möte där man 
beslutat om namnbyte.  

 att förbundet byter juridiskt namn från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund till vårt tilltalsnamn 
Riksförbundet HjärtLung.

 att lokal- och länsföreningar genomför följdändringar av sina juridiska namn.
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Förbundsstyrelsens förslag till kongressen

Förslag angående enhetlig medlemsavgift och förslag till förbundsavgift

1 
 

  
 

 

En oerhört viktig fråga för förbundet inför framtiden är medlemsutvecklingen. Det är viktigt 
att både behålla befintliga medlemmar och att värva nya medlemmar. Ett viktigt steg på 
vägen för att göra detta möjligt är att införa en enhetlig medlemsavgift för alla medlemmar i 
föreningar och anslutna medlemsorganisationer. Det har stärkt samhörigheten i andra 
organisationer som gått från olika medlemsavgifter i lokalföreningar till en enhetlig avgift för 
alla medlemmar. 
 
I vår kommunikation gentemot omvärlden är det viktigt att vi har ett enkelt och tydligt 
budskap om vad som gäller om man vill bli medlem i vår organisation. Att införa en enhetlig 
medlemsavgift är en viktig del av den kommunikationen inför framtiden. 
 

- Det är angeläget att kunna tala om vad medlemsavgiften är när vi värvar medlemmar 
- Alla medlemmar är medlemmar i Riksförbundet Hjärt-Lung och det är därför rimligt 

att alla  betalar samma avgift 
- Det är en fråga om rättvisa med lika avgift för alla medlemmar 
- Det är viktigt och rimligt att medlemsavgiften fastställs av kongressen, förbundets 

högsta beslutande organ 
- Det är viktigt att vi kan jämföras med andra liknande organisationer som de allra 

flesta har en enhetlig medlemsavgift 
- Det är viktigt att riksförbundets resurser används på ett effektivt sätt och en enhetlig 

medlemsavgift skulle förenkla administrationen av utbetalningarna till föreningarna
 
 

 
Historiskt har alla lokalföreningar inom Riksförbundet HjärtLung själva beslutat om 
medlemsavgiften för sina egna medlemmar. De anslutna medlemsorganisationerna som har 
tillkommit har anslutits till riksförbundet med bibehållna medlemsavgifter som de beslutat 
om sedan tidigare.  
 
Avgiftsstrukturen bland alla anslutna föreningar och medlemsorganisationerna idag: 

Medlemsavgift  Antal föreningar Antal medlemmar 
>  200 kr  12 2 900 

200 kr  59            14 900 
155 - 190 kr  40 9 700 

150 kr  34 7 400 
< 150 kr  7 1 300 

 
Den stora majoriteten av föreningarna, 88 %, har idag en medlemsavgift mellan 150 – 200 
och sett till medlemsantalet är det 32 000 medlemmar vilket också utgör 88 % av det totala 
medlemsantalet.  
Se vidare bilaga 1 med en lista över alla föreningar. 
 
Av lokalföreningarna är det endast 13 stycken som har en lägre avgift för en familjemedlem 
som bor i samma hushåll som huvudmedlemmen. Två av medlemsorganisationerna har en 
särskild medlemsavgift för familjemedlemmar och en har dessutom olika avgifter för 
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familjemedlem nr 2, 3 och de därutöver. Två av medlemsorganisationerna har en särskild 
avgift för barn under 18 år. 
 
Det är idag möjligt att bli medlem direkt i riksförbundet utan att vara medlem i någon 
förening eller i någon av de anslutna medlemsorganisationerna och medlemsavgiften är 275 
kr för år 2019. 
 

Enligt nuvarande normalstadgar är det lokalföreningen som beslutar om medlemsavgiftens 
storlek för nästkommande år på sitt årsmöte.  De anslutna medlemsorganisationerna 
beslutar själva om medlemsavgiften på motsvarande sätt utifrån egna stadgar. Det innebär 
att alla föreningar redan har beslutat om medlemsavgiften för 2020 på sina årsmöten 2019.  
 
Detta innebär att en enhetlig medlemsavgift kan införas tidigast fr o m år 2021. Kongressen 
2019 bör enligt förslaget besluta om en medlemsavgift för år 2021 och 2022. Nästkommande 
kongress 2022 kan därefter besluta om medlemsavgiften för åren 2023 – 2025.  
 

Förbundsavgiften är den del av medlemsavgiften som tillgodoförs riksförbundet och 
innevarande år är förbundsavgiften 80 kr för medlemmar över 18 år och 40 kr för 
medlemmar under 18 år. Den lägre förbundsavgiften för barn beslutades på kongressen 2016.  
 
I dagsläget är inte medlemsregistret anpassat för att hantera den lägre förbundsavgiften och 
det är i praktiken endast två av de anslutna medlemsorganisationerna som har medlemmar 
under 18 år.  Med anledning av detta är det därför rimligt förbundsavgiften blir lika hög för 
alla medlemmar och att de två medlemsorganisationer som berörs kompenseras i särskild 
ordning efter beslut av förbundsstyrelsen.  

 
I dagsläget är det endast tretton lokalföreningar och två av de anslutna 
medlemsorganisationerna som har en lägre avgift för familjemedlemmar. Övervägande delen 
av alla föreningar har en medlemsavgift för alla sina medlemmar. Mot bakgrund av detta 
förhållande föreslår förbundsstyrelsen att förslaget om en enhetlig medlemsavgift ska avse 
alla vuxna medlemmar.  
 
Två av de anslutna medlemsorganisationerna har barn under 18 år som medlemmar och en 
lägre avgift för dessa medlemmar. Det är rimligt och önskvärt att minderåriga medlemmar 
får betala en lägre medlemsavgift vilket framgår av förslaget nedan. 
 
Den nya medlemsavgiften bör inte vara avsevärt mycket högre eller i nivå med vad de flesta 
föreningar tar ut i medlemsavgift i dagsläget. Tabellen ovan visar att 88 % av föreningarna 
har en medlemsavgift som är mellan 150 – 200 kr. En lämplig nivå för en ny enhetlig 
medlemsavgift är enligt förslaget 200 kr för en vuxen medlem och 100 kr för barn under 18 
år, enligt följande:  
  
  Avgift Till föreningen Till riksförbundet 
Enskild medlem i förening       
Medlem 200 120 80 
Barn under 18 år 100 20 80 
        
Enskild medlem i riksförbundet       
Medlem 200   200 
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Alla föreningar utom tolv stycken, kommer att få oförändrade eller högre medlemsintäkter. 
En knapp tredjedel av alla föreningar kommer inte att påverkas då de idag har samma 
medlemsavgift som i det här förslaget. De föreningar inklusive en medlemsorganisation, som 
har en högre medlemsavgift än 200 kr år 2020, ska enligt förslaget kompenseras med ett 
särskilt bidrag under 2021 och 2022. Från och med år 2023 är intentionen i förslaget att 
ingen kompensation ska utgå till dessa föreningar. Tanken är att de under tre ska ges 
möjlighet att anpassa sin verksamhet och ekonomi efter de nya förutsättningarna.  
 
Riksförbundets ekonomi påverkas inte nämnvärt av förslaget då förbundsavgiften föreslås 
vara oförändrad under kongressperioden. Under år 2021 och 2022 tillkommer dock en extra 
kostnad i form av bidrag till de föreningar som idag har en högre medlemsavgift än 200 kr. 
Bidragen det första året beräknas uppgå till cirka 200 tkr för att sedan bli 100 tkr andra året. 
Sänkningen av medlemsavgiften för direktmedlemmar i riksförbundet är försumbar då 
antalet medlemmar är knappt 40 stycken.  
 
För en del föreningar innebär den nya medlemsavgiften en höjning, men för de flesta 
föreningar är höjningen 50 kr eller mindre, vilket avser de föreningar som idag har en 
medlemsavgift mellan 150 – 190 kr. Många föreningar har dessutom redan idag en 
medlemsavgift som är 200 kr. Förbundsstyrelsens bedömning är att antalet medlemmar inte 
nämnvärt kommer att minska som en följd av förslaget. Erfarenheter från andra 
organisationer visar också att oron för ett medlemstapp i samband med avgiftshöjningar i de 
flesta fall inte har besannats.  

- Att införa en enhetlig medlemsavgift för alla medlemmar från och med år 2021 
- Att medlemsavgiften för år 2021 och 2022 fastställs till 200 kr per medlem 
- Att medlemsavgiften för barn under 18 år för år 2021 och 2021 fastställs till 100 kr per 

medlem 
- Att förbundsavgiften för perioden 2020 – 2022 fastställs till 80 kr per medlem för alla 

medlemmar 
- Att de föreningar och medlemsorganisationer som år 2020 har högre 

medlemsavgifter kompenseras ekonomiskt med ett särskilt bidrag år 2021 med full 
ersättning och år 2022 med ett bidrag som uppgår till hälften av de minskade 
medlemsintäkterna 
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Styrelsens förslag till nya stadgar motsvarar det uppdrag som styrelsen fick vid förra 
kongressen, 2016. Det gällde länsföreningarnas roll och ställning i organisationen. Styrelsens 
översyn av stadgarna har därutöver lett till smärre förändringar varav flertalet är 
redaktionella. Förutom de förändringar som rör länsföreningarna bör nämnas att styrelsen 
föreslår en enhetlig medlemsavgift. Styrelsen anser att den som vill bli medlem lätt ska få 
klart för sig vad medlemsavgiften är. Det är styrelsens ansvar att se till att våra 
medlemsregister är hundraprocentigt korrekta. Styrelsens förslag är därför att kongressen 
genom stadgarna ger styrelsen uppdrag att besluta hur inkasseringen av medlemsavgiften 
ska ske. Styrelsen föreslår också att organisationens juridiska namn byts till vårt tilltalsnamn 
i syfte att göra organisationen tydligare som avsändare.  

Bakgrunden till förändringarna är diskussioner på tidigare kongresser. På 2013 års kongress 
ledde diskussionerna till en organisationsutredning som under perioden mellan 2013 och 
2016 lyfte fram en många synpunkter från organisationens olika delar. På kongressen 2016 
gjordes ett rejält arbete för att komma till klarhet med hur vi bäst skulle gå vidare. Utifrån i 
det arbetet fick förbundsstyrelsen i uppdrag att bereda frågan till kongressen 2019. 

Förbundsstyrelsen har utrett frågan vidare och genomfört en försöksverksamhet med nya 
samarbetsformer. Sex projekt totalt har genomförts vilka resulterat i förslag om att förändra 
länsföreningarnas roll, uppdrag, sammansättning och verksamhetsområde.  Förslagen har 
varit ute på remiss i organisationen genom en förbundsenkät. Svaren på den enkäten var i 
huvudsak entydiga och i linje med förbundsstyrelsens slutsatser. Styrelsen tycker att förslaget 
på ett bra sätt anpassar stadgarna till de krav vi möter utan att göra alltför stora förändringar. 

Förbundsstyrelsen föreslår  

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar 

 

Förslag till nya stadgar

 OBS! Förbundsstyrelsens förslag finns att läsa på sid 33-72

Förbundsstyrelsens förslag till kongressen
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Instruktion för förbundsrevisorerna
 

 

 

Förbundsstyrelsens verksamhet, förvaltning och årsredovisning ska granskas av två 
förbundsrevisorer samt en auktoriserad revisor. En auktoriserad revisor, två 
förbundsrevisorer och två ersättare för förbundsrevisorerna väljs av kongressen. 
Mandatperioden är för: 
- auktoriserad revisor, tre år 
- förbundsrevisorer, tre år 
- ersättare, tre år 
Revisorerna ska avlämna revisionsberättelse till kongressen och tillstyrker eller avstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen. Vid minst ett tillfälle per år ska styrelsen bjuda in revisorerna att 
delta i styrelsemöte. Förbundsrevisorerna har yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöten. 
Förbundsrevisorerna arbetar enligt förbundskongressens instruktioner. Maximal tid som 
förbundsrevisor är 12 år.  
 

De förtroendevaldas revision ska komplettera den auktoriserade revisorns granskning genom 
att i första hand inrikta sig på förbundsstyrelsens förvaltning och verksamhet med 
utgångspunkt i ändamålsenlighet och effektivitet.  
 
De förtroendevalda revisorernas uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:  

- följa och granska verksamheten i riksförbundet utifrån stadgarna, grundläggande 
värderingar samt de beslut som kongressen, förbundsstyrelsen och arbetsutskottet 
har fattat 

- granska att verksamheten är ändamålsenlig utifrån beslutad verksamhetsinriktning 
och verksamhetsplaner och de mål som kongressen och förbundsstyrelsen beslutat 
om 

- granska att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramarna och att 
riksförbundets resurser används på ett effektivt sätt 

- kontrollera att verksamhetsberättelse och årsredovisning upprättas och att de ger en 
rättvisande bild av riksförbundets verksamhet 

 

Revisionen ska planeras och genomföras utifrån en analys av väsentlighet och risk 
tillsammans med den auktoriserade revisorn. Varje år ska en revisionsberättelse tas fram 
som innehåller ett uttalande angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.  
 
Utöver revisionsberättelsen ska förbundsrevisorerna avlämna en särskild rapport till 
förbundsstyrelsen om genomförda granskningsåtgärder och vilka iakttagelser som har gjorts. 
Rapporten inriktas på frågor om verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. Det år, 
som det är kongress, ska en sammanfattande rapport för tre år överlämnas till kongressen.   
 

Förbundsrevisorerna ska löpande ha tillgång till alla handlingar inför arbetsutskottets och 
förbundsstyrelsens möten samt protokoll från dessa möten. Förbundskansliet ska på begäran 
lämna ut allt material som förbundsrevisorerna vill ta del av.  
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Instruktion för valberedningen

 
Dessa instruktioner omfattar riksförbundets förtroendevalda valberedare. 

 

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå en förbundsstyrelse som kan fungera 
väl i att leda och utveckla riksförbundets verksamhet. 
 

Valberedningen har till uppdrag att noga förbereda förbundskongressens val av 
förbundsstyrelse och revisorer. Valberedningen ska redovisa sitt förslag gällande 
vilka personer som ska väljas till de uppdrag där val ska förrättas. 
 

Valberedningen ska samla in namn på de som nomineras till riksförbundets  
styrelse och sända ut ett av förbundsstyrelsen fastställt frågeformulär till de 
nominerade. 
 

Valberedningens arbete regleras i riksförbundets stadgar. Det gäller främst 
följande paragrafer: § 6, mom 2 Representation, § 6, mom 3 Kallelse, § 6, mom 4 
Dagordning, § 6, mom 5 Rättigheter och beslutsfattande, § 7 Förbundsstyrelsen, § 
8 Revision. 
 

Valberedningen ska sammanträda inom 90 dagar efter förbundskongressen. Vid 
det första sammanträdet ska valberedningen upprätta ett kalendarium inför nästa 
kongress. Den ska innehålla uppgift om sista dag för nominering till 
förtroendeuppdrag och sista dag för avsägelse samt när de förtroendevalda ska ge 
skriftligt besked om de avsäger sig omval eller om de kandiderar för en ny 
valperiod. Valberedningen ska vara aktiv under hela kongressperioden och 
fastställa en sammanträdesplan för perioden. Dialogen med styrelsen är central. 
Tidpunkter för när valberedningen och styrelsen ska träffas fastställs i 
kalendariet, dock minst en gång om året. Kalendariet publiceras på webben. 
 

Valberedningen ska kontrollera att de nominerade är valbara och att de 
nominerade personerna accepterar sin nominering.  
 

Valberedningen ska uppmärksamma eventuella jävsituationer som kan 
uppkomma vid val av styrelseledamöter och revisorer.  
 

Valberedningen ska ha en helt fristående ställning i förhållande till de personer 
och organ valen gäller. 
 

Valberedningen ska ta ställning till behovet av förnyelse och behovet av att tillföra 
ny kompetens. Förslag till förändringar av styrelsens sammansättning ska 
meddelas berörda personer i god tid. 

                    
Har ledamot avsagt sig, eller om valberedningen vill förnya och tillföra ny 
kompetens, ska valberedningen föreslå nya namn.  
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Valberedningen ska, inför mandatperiodens utgång samt vid fyllnadsval under 
pågående mandatperiod, förbereda förbundskongressens val av förbundsstyrelse 
och revisorer enligt stadgarna. Det gäller val av: 

 Förbundsordförande 
 Förste vice ordförande 
 Andre vice ordförande 
 Ledamöter till förbundsstyrelsen 
 Ersättare till förbundsstyrelsen 
 Revisorer 
 Ersättare till revisorerna 

Valberedningen ansvarar för insamling av nomineringar. 
 

Valberedningens förslag, samt en presentation av övriga nominerade, ska enligt 
stadgarna (§ 6, mom 3) sändas till kongressombud, läns- och lokalföreningar samt 
för kännedom till ombudens ersättare senast 30 dagar före ordinarie förbunds-
kongress. 
 

Valberedningens förslag ska presenteras i tidningen Status ca 30 dagar före 
förbundskongressen. Även övriga nominerade personer ska presenteras. 
Presentationen bör innehålla följande faktauppgifter:  

 Namn 
 Ålder 
 Egen erfarenhet av hjärt- eller lungsjukdom 
 Erfarenhet av arbete på förbundsnivå 
 Föreningstillhörighet (lokalförening) 
 Medlem sedan år ……. 
 Förtroendeuppdrag inom organisationen 

Den som presenteras bör även ge kortfattade svar på frågor som ger läsaren en 
bild av den nominerade. Det kan t ex vara följande frågor: 
 Vilken fråga vill du helst prioritera i förbundsarbetet? 
 Vad kan du som person tillföra riksförbundet? 

 
                 

Valberedningen ska, tillsammans med förbundsstyrelsen, bilda sig en uppfattning 
om hur de som innehar uppdragen har fullföljt arbetet. 
 
Valberedningen ska under verksamhetsperioden intervjua förbundsstyrelsens 
ordförande, ledamöter och ersättare för att skaffa sig en god bild av hur 
styrelsearbetet fungerar och vilka krav styrelsearbetet ställer. 
 

Valberedningen ska, i efter hörande med förbundsstyrelsen, förbereda 
kongressens beslut om arvoden till förtroendevalda. 

                   
Förbundskansliet stödjer valberedningen genom att tillhandahålla information 
från medlemsregistret, förmedla kontakt till resebyrå, boka möteslokal samt 
förmedla information via våra kommunikationskanaler. 
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Arvoden till förtroendevalda 

Arvodet fastställs till 66 % av prisbasbeloppet per månad och utbetalas från och med juni 
2019 till och med kongressmånaden år 2022. Arvodet per månad uppgår till 30 690 kronor 
för år 2019. 
Sammanträdesarvode utgår inte. 
 

Arvodet fastställs till 22 % av prisbasbeloppet per månad och utbetalas från och med juni 
2019 till och med kongressmånaden år 2022. Arvodet per månad uppgår till 10 230 kronor 
för år 2019. 
Sammanträdesarvode utgår inte. 
 

Arvodet fastställs till 60 % av prisbasbeloppet per år och utbetalas två gånger per år. 
Arvodet per år uppgår till 27 900 kr för år 2019. År 2019 och 2022 utbetalas ett halvt 
årsarvode. 
Sammanträdesarvode utgår inte. 
 

Ett arvode utgår med 2,3 % av prisbasbeloppet per dag vid sammanträden och andra 
uppdrag för riksförbundets räkning. Om uppdraget omfattar max fyra timmar utgår ett 
halvt arvode.  
Arvodet per dag uppgår till 1 070 kr för år 2019.  
 

Utöver års- och månadsarvoden, samt sammanträdesarvode enligt ovan, kan de 
förtroendevalda erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst med max 2 000 kr/dag. Intyg 
från arbetsgivare som visar att löneavdrag har gjorts krävs för att erhålla ersättning. 
Ledamot eller ersättare som är egen företagare ska visa skriftligt intyg från behörig person, 
som känner till verksamheten i fråga, att det sökta beloppet är rimligt.  
 

Förbundsstyrelsen kan besluta om arvode till förtroendevalda som åtar sig uppdrag för 
riksförbundets räkning. Arvodet bör ligga på samma nivå som sammanträdesarvodet för 
ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen samt ledamöter i valberedningen, enligt ovan. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå enligt ovan.  
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Valberedningens förslag till val av förtroendevalda

 
 

 

Inger Ros, Botkyrka-Salem, Länsföreningen Stockholm, omval 
 

Jörgen Warberg, Öckerö, Länsföreningen Västra Götaland, nyval 
 

 
Anna Marta Roos-Näslund, Östersund, Länsföreningen Jämtland-Härjedalen, nyval 
 

Agneta Petersson, Hässleholm, Länsföreningen Skåne, omval 
Martin Lång, Kalix, Länsföreningen Norrbotten, omval 
Maud Molander, Lidingö, Länsföreningen Stockholm, nyval 
Mikael Nissen, Kristianstad, Länsföreningen Skåne, omval 
Sture Olsson, Umeå, Länsföreningen Västerbotten, nyval 
Kerstin Haglö, Karlskrona, Länsföreningen Blekinge, nyval 
 

Marianne Kjellquist, Norra Skaraborg, Länsföreningen Västra Götaland, nyval 
Per Hallberg, Helsingborg, Länsföreningen Skåne, nyval 
Yvonne Johansson, Värnamo, Länsföreningen Jönköping, nyval 
Hjördis Eklund, Arvidsjaur, Länsförening Norrbotten, nyval
 
  

 

Sten Andersson, Kolbäcksdalen, Länsföreningen Västmanland, omval 
Sören Skoglund, Åsele, Länsföreningen Västerbotten, nyval 
 

Gudrun Eliasson, Lycksele, Länsföreningen Västerbotten, nyval  
Anders Gustafson, Lidingö, Stockholms länsförening, nyval 
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Förslag till auktoriserad revisor



33

Förbundsstyrelsens förslag till ny stadga
1 

 

Gällande stadgar  Nya stadgar – förslag Kommentarer 
 
Hjärt- och Lung-
sjukas Riksförbund 
 
 
 
§ 1 Hjärt- och Lungsjukas 
Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas 
Riksförbund är en 
sammanslutning av hjärt– 
och lungsjukas 
organisationer i Sverige.  
Riksförbundet har sitt säte i 
Stockholm. 
Riksförbundet är 
partipolitiskt och religiöst 
obundet. 
Hjärt- och Lungsjukas 
Riksförbund benämns i 
dessa stadgar riksförbundet.  
Riksförbundet är en egen 
juridisk person och dess 
organisationsnummer är 
802000-6410. 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
Riksförbundet har till 
uppgift att med ledning av 
kongressbeslut, stadgar och 
verksamhetsinriktning 
arbeta för de hjärt- och 
lungsjukas intressen genom 
kärnverksamheterna: 
 

 Opinionsbildning 
 Livsstilsförändring 
 Trygghet – Stöd – 

Gemenskap  
 
Riksförbundet ska verka för: 
– att stödja och stimulera 

läns- och 
lokalföreningarnas 
verksamheter 

Riksförbundet 
HjärtLung 
 
 
 
§ 1 Riksförbundet 
HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung är 
en sammanslutning av 
föreningar för personer med 
hjärt-, kärl- eller 
lungsjukdom i Sverige.  
Riksförbundet HjärtLung 
benämns i dessa stadgar 
riksförbundet.  
Riksförbundet är 
partipolitiskt och religiöst 
obundet. 
Riksförbundet är en egen 
juridisk person och dess 
organisationsnummer är 
802000-6410. 
Riksförbundet har sitt säte i 
Stockholm. 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
Riksförbundet ska med 
ledning av kongressbeslut, 
stadgar och 
verksamhetsinriktning 
arbeta för personers med 
hjärt-, kärl- eller 
lungsjukdom intressen 
genom: 
 
– opinionsbildning 
– livsstilsförändring 
– gemenskap 
 
Riksförbundets värdegrund 
är allas lika värde.  
 
Riksförbundet ska i frågor 
som rör personer med hjärt-, 
kärl- eller lungsjukdom  

Kommentarer: 
Riksförbundets juridiska 
namn ändras till det namn 
som används i vardagen. 
 
§ 1 Riksförbundet 
HjärtLung 
Personer med kärlsjukdom 
läggs till i enlighet med 
förbundsstyrelsens svar på 
motion nr 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
Ändamålsparagrafen ges en 
ny och tydligare lydelse utan 
att innebörden förändras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillägg av värdegrund. 
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– att genom ett aktivt 
opinions- och 
påverkansarbete driva 
hjärt- och lungsjukas 
frågor i samhället 

– att förebyggande och 
hälsofrämjande 
verksamheter stimuleras 

– att hjärt- och lungsjuka 
bereds god sjukvård 
samt en effektiv 
rehabilitering och 
eftervård 

– att ekonomiskt stödja 
forskning med 
anknytning till 
riksförbundets ändamål 

– att samarbete etableras 
med medicinsk 
sakkunskap, 
myndigheter, 
organisationer och 
enskilda inom samhälls- 
och näringsliv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Organisation 
Riksförbundets organ utgörs 
av kongress, 
förbundsstyrelse, revisorer 
och valberedning. 
Kongressen väljer 
förbundsordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice 
ordförande som ingår i 
arbetsutskott samt övriga 
förbundsstyrelseledamöter, 
revisorer och valberedning. 
Arbetsutskottet har till 
uppgift att förbereda de 

– erbjuda kunskap, 
gemenskap och stöd för 
livsstilsförändringar 

– verka för god sjukvård och 
en effektiv 
rehabilitering och 
eftervård 

– tillse att vård och 
myndigheter får del av 
medlemmarnas kunskap 
och erfarenhet  

– driva ett aktivt opinions- 
och påverkansarbete i 
samhället  

– stimulera förebyggande 
och hälsofrämjande 
verksamheter 

– stödja och stimulera läns- 
och lokalföreningarnas 
samt 
medlemsorganisationer
nas verksamheter 

– verka för samverkan med 
medicinsk sakkunskap, 
myndigheter, 
organisationer och 
enskilda inom samhälls- 
och näringsliv 

– stödja forskning med ett 
patientperspektiv  

– vid behov bidra till att nya 
föreningar bildas 

 
 
 
 
§ 3 Organisation 
Riksförbundets organ utgörs 
av kongress, 
förbundsstyrelse, 
förbundsrevisorer och 
valberedning. Kongressen 
väljer förbundsordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande som ingår i 
arbetsutskott samt övriga 
förbundsstyrelseledamöter, 
revisorer och valberedning. 
Riksförbundet representeras 
på läns- regionnivå av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillägget ger stöd till 
bildande av föreningar för 
t.ex. särskilda diagnoser 
knutna till riksförbundet och 
ger riksförbundet en roll vid 
förändringar på lokal nivå. 
 
 
§ 3 Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läns- och lokalföreningar har 
inte fullmakt att agera i 
riksförbundets ställe men 
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frågor som ska handläggas 
av förbundsstyrelsen. 
Riksförbundet företräds på 
länsnivå av länsförening och 
på kommunnivå av 
lokalförening. 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
Riksförbundets 
verksamhetsår är 1 januari - 
31 december. 
 
 
§ 5 Medlemsformer 
Mom. 1 Hjärt- och 
lungsjuka organisationer 
Organisationer av hjärt- och 
lungsjuka som godkänner 
riksförbundets stadgar kan 
erhålla medlemskap i 
riksförbundet efter beslut av 
förbundsstyrelsen. 
 
 
 
Mom. 2 
Medlemsorganisationer 
Andra organisationer som 
godkänner riksförbundets 
stadgar erhåller medlemskap 
efter beslut av 
förbundsstyrelsen och blir 
en medlemsorganisation till 
riksförbundet. 
 
 
Mom. 3 Medlem i förening 
Enskild person som delar 
riksförbundets ändamål, kan 
genom att betala 
medlemsavgift bli medlem i 
förening. 
 
Mom. 4 Medlem direkt i 
förbundet 
Enskild person som delar 
riksförbundets ändamål men 
inte är medlem i en 
förening, kan ansluta sig till 

länsförening och på 
kommunnivå av 
lokalförening. 
 
 
 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
Riksförbundets 
verksamhetsår är 1 januari - 
31 december. 
 
 
§ 5 Medlemsformer 
Mom. 1 Riksförbundet 
HjärtLungs organisationer 
Föreningar för personer med 
erfarenhet av hjärt-, kärl- 
eller lungsjukdom som 
godkänner riksförbundets 
stadgar kan erhålla 
medlemskap i riksförbundet 
efter beslut av 
förbundsstyrelsen. 
 
Mom. 2 
Medlemsorganisationer 
Andra föreningar med 
särskilt ändamål som 
godkänner riksförbundets 
stadgar erhåller medlemskap 
efter beslut av 
förbundsstyrelsen och blir 
en medlemsorganisation till 
riksförbundet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mom. 3 Medlem direkt i 
förbundet 
Enskild person som delar 
riksförbundets ändamål men 
inte är medlem i en 
förening, kan bli 

utgör en del av riksförbundet. 
Företräds ändras till 
representeras för att undvika 
missförstånd. 
 
 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
 
 
 
 
 
§ 5 Medlemsformer 
 
 
 
Med uttrycket erfarenhet av 
hjärt-, kärl- eller 
lungsjukdom avses personer 
som själva har eller har haft 
sådan sjukdom och till dem 
närstående personer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mom. 3 Medlem i förening 
Tidigare mom. 3 behövs inte 
och tas bort. Se nedan. 
 
 
 
 
Nummerändring. 
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förbundet och bli 
direktmedlem i förbundet. 
Direktmedlem har inte 
rösträtt och är inte valbar till 
uppdrag på någon nivå inom 
riksförbundet. 
 
Mom. 5 Avgifter 
Ansluten organisation 
betalar avgift till 
riksförbundet i förhållande 
till medlemsantalet. 
Avgiften fastställs av 
kongressen. Ansluten 
medlem i förening betalar 
avgift till lokalföreningen, 
enligt vad som reglerats i 
lokalföreningens stadgar § 
5, mom. 3. Ansluten 
direktmedlem betalar avgift 
till riksförbundet. Avgiften 
fastställs av 
förbundsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
Mom. 6 Uteslutning 
Ansluten organisation eller 
medlem som uppenbart 
skadar riksförbundets 
verksamhet, bryter mot dess 
stadgar eller av kongressen 
fattade beslut, kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas 
ur riksförbundet efter 
anmälan och hörande av 
länsförening och/eller 
lokalförening. Den uteslutne 
kan begära prövning av 
beslutet vid nästa kongress 
och har då rätt att själv eller 
genom ombud föra sin talan. 
 
 
 
 
 

stödmedlem i förbundet. 
Stödmedlem har inte rösträtt 
och är inte valbar till 
uppdrag på någon nivå inom 
riksförbundet.     
 
 
Mom. 4 Avgifter 
Förening ansluten till 
Riksförbundet HjärtLung 
betalar förbundsavgift till 
riksförbundet i förhållande 
till medlemsantalet. 
Medlemsavgiften i anslutna 
föreningar fastställs av 
kongressen liksom 
förbundsavgiften, som är 
den andel av 
medlemsavgiften som 
tillfaller riksförbundet. 
Ansluten stödmedlem 
betalar avgift till 
riksförbundet. 
Förbundsstyrelsen beslutar 
om hur medlemsregistrering 
och inkassering av 
medlemsavgifter ska göras. 
 
 
Mom. 5 Uteslutning 
Ansluten förening eller 
medlem som uppenbart 
skadar riksförbundets 
verksamhet, bryter mot dess 
stadgar eller av kongressen 
fattade beslut, kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas 
ur riksförbundet efter 
anmälan och hörande av 
länsförening och/eller 
lokalförening eller 
medlemsorganisation. Den 
uteslutne kan begära 
prövning av beslutet vid 
nästa kongress och har då 
rätt att själv eller genom 
ombud föra sin talan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mom. 4 Avgifter 
 
 
 
 
Kongressen beslutar om både 
föreningsavgifter och 
medlemsavgifter. 
 
 
 
 
 
 
Förbundsstyrelsen måste 
kunna garantera att det 
medlemsantal som redovisas 
till anslagsgivande 
myndigheter stämmer. 
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§ 6 Kongress 
Mom. 1 Kongress 
Riksförbundets högsta 
beslutande organ är 
kongressen som 
sammanträder en gång vart 
tredje år. Kongressen ska 
hållas före juni månads 
utgång, på plats som 
förbundsstyrelsen 
bestämmer. 
 
Extra kongress ska inkallas: 
1. Då minst en tredjedel av 
länsföreningarna har begärt 
det.  
2. Då tjänstgörande 
förbundsrevisor har gjort 
skriftlig begäran till 
förbundsstyrelsen.  
3. Om minst två tredjedelar 
av förbundsstyrelsens 
ledamöter så begär. 
Extra kongress ska hållas 
inom 90 dagar efter att 
begäran kommit in till 
förbundsstyrelsen och 
endast behandla de frågor 
som föranlett den extra 
kongressen. 
 
Mom. 2 Representation 
Kongressen består av 63 
ombud. Utöver dessa 
mandat tillkommer två 
mandat från varje 
medlemsorganisation under 
förutsättning att de kan 
redovisa en verksamhet 
överensstämmande med § 2.  
 
 
 
 
 
Medlemsorganisationernas 
val av ombud, ersättare samt 
fyllnadsval görs enligt den 
egna organisationens 
stadgar.  

§ 6 Kongress 
Mom. 1 Kongress 
Riksförbundets högsta 
beslutande organ är 
kongressen som 
sammanträder en gång vart 
tredje år. Kongressen ska 
hållas före juni månads 
utgång, på plats som 
förbundsstyrelsen 
bestämmer.  
 
Extra kongress ska inkallas: 
1. Då minst en tredjedel av 
länsföreningarna har begärt 
det.  
2. Då tjänstgörande 
förbundsrevisor har gjort 
skriftlig begäran till 
förbundsstyrelsen.  
3. Om minst två tredjedelar 
av förbundsstyrelsens 
ledamöter begär det. 
Extra kongress ska hållas 
inom 90 dagar efter att 
begäran kommit in till 
förbundsstyrelsen och 
endast behandla de frågor 
som föranlett den extra 
kongressen. 
 
Mom. 2 Representation 
Kongressens ombud väljs av 
länsföreningar och 
medlemsorganisationer. De 
har alla två grundmandat. 
Därtill fördelas 21 
tilläggsmandat. 
Fördelningen av 
tilläggsmandaten baseras på 
antalet medlemmar i 
medlemsorganisationer och 
respektive länsförenings 
lokalföreningar per den 
31december året före 
kongressens sammanträde. 
Uppgift om antal 
medlemmar baseras på 
riksförbundets 
medlemsregister. Fördelning 

§ 6 Kongress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med den föreslagna 
skrivningen jämställs 
länsföreningar och 
medlemsorganisationer 
formellt.  
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Ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen och i 
riksförbundets valberedning 
är inte valbara som 
kongressombud.  
 
Varje länsförening 
disponerar två grundmandat. 
Vid länsföreningarnas 
årsmöte väljs ombud till 
ordinarie förbundskongress. 
Vid eventuell extrakongress 
genomförs nytt val av 
ombud vid årsmöte i 
länsförening. Övriga mandat 
baseras på antalet 
medlemmar inom länen per 
den 31december året före 
kongressens sammanträde. 
Uppgift om antal 
medlemmar baseras på 
riksförbundets 
medlemsregister. Fördelning 
sker enligt den jämkade 
uddatalsmetoden.  
 
Ersättarna inkallas att 
tjänstgöra i den ordning de 
är valda, när ordinarie 
ombud har förhinder. När 
ordinarie ombud har 
förhinder meddelas detta till 
riksförbundets kansli. 
Fullmakt för ombud och 
ersättare ska sändas till 
förbundskansliet senast 30 
dagar före kongressens 
öppnande samt snarast efter 
fyllnadsval. 
 
Mom. 3 Kallelse 
Skriftlig kallelse ska sändas 
till länsföreningar och 
medlemsorganisationer 
minst 90 dagar före 
kongressens öppnande. 
Förslag till dagordning, 
verksamhetsberättelse, 
årsredovisning och 

av tilläggsmandat sker enligt 
den jämkade 
uddatalsmetoden.  
 
Till ordinarie kongress väljs 
ombud vid 
länsföreningarnas årsmöte. 
Vid eventuell extrakongress 
genomförs nytt val av 
ombud vid årsmöte i 
länsförening. 
Medlemsorganisationernas 
val av ombud, ersättare samt 
fyllnadsval görs enligt den 
egna organisationens 
stadgar.  
 
Ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen och i 
riksförbundets valberedning 
samt förbundsrevisorer är 
inte valbara som 
kongressombud.  
 
Ersättarna inkallas att 
tjänstgöra i den ordning de 
är valda, när ordinarie 
ombud har förhinder. När 
ordinarie ombud har 
förhinder meddelas detta till 
riksförbundets kansli. 
Fullmakt för ombud och 
ersättare ska sändas till 
förbundskansliet senast 30 
dagar före kongressens 
öppnande samt snarast efter 
fyllnadsval. 
 
 
 
 
Mom. 3 Kallelse 
Skriftlig kallelse ska sändas 
till länsföreningar och 
medlemsorganisationer 
minst 90 dagar före 
kongressens öppnande. 
Förslag till dagordning, 
verksamhetsberättelse, 
årsredovisning och 

 
 
 
 
 
Redaktionell förändring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förbundsrevisorer är inte 
valbara som ombud eftersom 
de tar uppdrag från 
kongressen. 
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revisionsberättelse för den 
gångna kongressperioden, 
av förbundsstyrelsen 
behandlade motioner, 
valberedningens förslag 
samt övriga handlingar ska 
sändas till kongressombud, 
läns- och lokalföreningar 
samt för kännedom till 
ersättare senast 30 dagar 
före ordinarie kongress.  
 
 
Vid extra kongress ska, om 
förhållandet medger detta, 
skriftlig kallelse sändas 
minst 60 dagar före extra 
kongressens öppnande. I 
kallelsen ska anges de frågor 
som föranlett den extra 
kongressen. Handlingar ska 
sändas till ombud, läns- och 
lokalföreningar samt för 
kännedom till ersättare 
senast 14 dagar före extra 
kongressen. 
 
 
 
Mom. 4 Dagordning 
Vid ordinarie kongress ska 
följande ärenden behandlas: 
 Kongressen öppnas  
 Fastställande av 

röstlängd 
 Fastställande av dag- 

och arbetsordning 
 Kongressens behöriga 

sammankallande 
 Val av 

kongressordförande 
 Val av 

kongressekreterare 
 Val av 

protokollsjusterare 
 Val av rösträknare 
 Val av utskott 

revisionsberättelse för den 
gångna kongressperioden, 
av förbundsstyrelsen 
behandlade motioner, 
valberedningens förslag 
samt övriga handlingar ska 
sändas till kongressombud, 
läns-, lokalföreningar och 
medlemsorganisationer samt 
för kännedom till ersättare 
senast 30 dagar före 
ordinarie kongress.  
 
Vid extra kongress ska, om 
förhållandet medger detta, 
skriftlig kallelse sändas 
minst 60 dagar före extra 
kongressens öppnande. I 
kallelsen ska anges de frågor 
som föranlett den extra 
kongressen. Handlingar ska 
sändas till ombud, 
föreningar och 
medlemsorganisationer samt 
för kännedom till ersättare 
senast 14 dagar före extra 
kongressen. 
 
 
Mom. 4 Dagordning 
Vid ordinarie kongress ska 
följande ärenden behandlas: 
 Kongressen öppnas  
 Fastställande av 

röstlängd 
 Fastställande av dag- 

och arbetsordning 
 Kongressens behöriga 

sammankallande 
 Val av 

kongressordförande 
 Val av 

kongressekreterare 
 Val av 

protokollsjusterare 
 Val av rösträknare 
 Val av utskott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillägg enligt § 5 mom. 4 i 
förslaget till nya stadgar. 
Saknas i tidigare stadgar 
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 Förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse 
och årsredovisning 

 Revisorernas berättelse 
 Förbundsstyrelsens 

ansvarsfrihet 
 Behandling av motioner 
 Behandling av 

förbundsstyrelsens 
förslag 

 Behandling av förslag 
till 
verksamhetsinriktning 

 Fastställande av avgift 
till riksförbundet  

 Fastställande av budget 
 Val av 

förbundsordförande 
 Val av 1:e vice 

ordförande 
 Val av 2:e vice 

ordförande 
 Val av ledamöter till 

förbundsstyrelsen  
 Val av ersättare till 

förbundsstyrelsen 
 Val av auktoriserad 

revisor 
 Val av revisorer 
 Val av ersättare till 

revisorerna 
 Val av ordförande till 

valberedning 
 Val av ledamöter till 

valberedning 
 Val av ersättare till 

valberedning 
 Kongressen avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse 
och årsredovisning 

 Revisorernas berättelse 
 Förbundsstyrelsens 

ansvarsfrihet 
 Behandling av motioner 
 Behandling av 

förbundsstyrelsens 
förslag 

 Behandling av förslag 
till 
verksamhetsinriktning 

 Fastställande av 
medlemsavgift 

 Fastställande av 
förbundsavgift  

 Fastställande av 
rambudget 

 Fastställande av arvode 
till styrelsen 

 Fastställande av 
instruktion för 
valberedning 

 Fastställande av 
instruktion för revision 

 Val av 
förbundsordförande 

 Val av 1:e vice 
ordförande 

 Val av 2:e vice 
ordförande 

 Val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen  

 Val av ersättare till 
förbundsstyrelsen 

 Val av auktoriserad 
revisor 

 Val av förbundsrevisorer 
 Val av ersättare till 

förbundsrevisorerna 
 Val av ordförande till 

valberedning 
 Val av ledamöter till 

valberedning 
 Val av ersättare till 

valberedning 
 Kongressen avslutas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41

9 
 

Mom. 5 Rättigheter och 
beslutsfattande 
Varje kongressombud har 
yttrande-, förslags- och 
rösträtt. Fullmaktsröstning 
är inte tillåten. 
Förbundsstyrelsens 
ledamöter, ersättare, 
revisorer och valberedning 
liksom riksförbundets 
chefstjänsteman samt 
ledamöter i av styrelsen 
utsedda organ har yttrande- 
och förslagsrätt. Övrig 
anställd personal har 
yttranderätt. 
 
 
Beslut i sakfråga fattas med 
enkel majoritet genom 
öppen omröstning. Vid lika 
röstetal ska tjänstgörande 
ordförande fälla utslag. 
Beslut kan inte fattas i 
sakfråga som inte finns 
föranmäld till dagordning. 
Varje enskild medlem, 
lokal- och länsförening och 
medlemsorganisation äger 
rätt att nominera till 
förtroendeuppdrag. 
Personval ska ske med 
slutna sedlar om någon 
begär det. Vid lika röstetal 
ska lotten fälla utslag. 
 
 
Mom. 6 Motioner 
Motionsrätt tillkommer 
varje medlem, lokal- och 
länsförening och 
medlemsorganisation samt 
direktmedlem. Motion från 
enskild medlem kan åtföljas 
av yttrande från dennes 
lokalförening. Motion från 
lokalförening kan åtföljas av 
yttrande från 
länsföreningen. 
Förbundsstyrelsen lämnar 

Mom. 5 Rättigheter och 
beslutsfattande 
Varje kongressombud har 
yttrande-, förslags- och 
rösträtt. Fullmaktsröstning 
är inte tillåten. 
Förbundsstyrelsens 
ledamöter, ersättare, 
förbundsrevisorer och 
valberedning liksom 
riksförbundets 
chefstjänsteman samt 
ledamöter i av styrelsen 
utsedda organ har yttrande- 
och förslagsrätt. Övrig 
anställd personal har 
yttranderätt. 
 
Beslut i sakfråga fattas med 
enkel majoritet genom 
öppen omröstning. Vid lika 
röstetal ska tjänstgörande 
ordförande fälla utslag. 
Beslut kan inte fattas i 
sakfråga som inte finns 
föranmäld till dagordning.  
Varje enskild medlem, 
lokal- och länsförening och 
medlemsorganisation äger 
rätt att nominera till 
förtroendeuppdrag.  
Personval ska ske med 
slutna sedlar om någon 
begär det. Vid lika röstetal 
ska lotten fälla utslag. 
 
 
Mom. 6 Motioner 
Motionsrätt tillkommer 
varje medlem, lokal- och 
länsförening och 
medlemsorganisation. 
Motion från enskild medlem 
kan åtföljas av yttrande från 
dennes lokalförening. 
Motion från lokalförening 
kan åtföljas av yttrande från 
länsföreningen. 
Förbundsstyrelsen lämnar 
yttranden över motionerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stödmedlem har inte 
motionsrätt. 
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yttranden över motionerna. 
Motion ska vara skriftlig 
och inkommen till 
förbundskansliet eller vara 
poststämplad senast det 
datum som 
förbundsstyrelsen meddelat 
via medlemstidning och 
lämplig intern 
förbundskanal. 
 
 
§ 7 Förbundsstyrelsen 
Mom. 1 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen väljs av 
kongressen och är 
riksförbundets verkställande 
och högsta beslutande organ 
mellan kongresserna. 
Förbundsstyrelsen utövar 
ledningen av riksförbundets 
verksamhet i 
överensstämmelse med 
dessa stadgar och av 
kongressen fattade beslut. 
En majoritet av 
förbundsstyrelsens 
ledamöter ska bestå av 
personer som själva har eller 
har haft hjärt- eller 
lungsjukdom och en jämn 
könsfördelning ska 
eftersträvas. Likaså ska 
jämn fördelning mellan 
hjärt- och lungsjuka 
eftersträvas. 
Förbundsstyrelsen består av 
förbundsordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice 
ordförande som väljs 
enskilt, samt sex ledamöter 
och fyra ersättare. 
 
 
Mom. 2 Mandatperioden 
Mandatperioden är för: 

 ordförande, 1:e vice 
ordförande, 2:e vice 
ordförande, tre år, 

Motion ska vara skriftlig 
och inkommen till 
förbundskansliet eller vara 
poststämplad senast det 
datum som 
förbundsstyrelsen meddelat 
via medlemstidning och 
lämplig intern 
förbundskanal. 
 
 
 
§ 7 Förbundsstyrelsen 
Mom. 1 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen väljs av 
kongressen och är 
riksförbundets verkställande 
och högsta beslutande organ 
mellan kongresserna. 
Förbundsstyrelsen utövar 
ledningen av riksförbundets 
verksamhet i 
överensstämmelse med 
dessa stadgar och av 
kongressen fattade beslut. 
Förbundsstyrelsen äger 
tolkningsrätt gällande 
stadgar för riksförbundet, 
läns- och lokalföreningar.  
En majoritet av 
förbundsstyrelsens 
ledamöter ska bestå av 
personer som har erfarenhet 
av hjärt-, kärl- eller 
lungsjukdom. En jämn 
könsfördelning ska 
eftersträvas. 
Förbundsstyrelsen består av 
förbundsordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice 
ordförande som väljs 
enskilt, samt sex ledamöter 
och fyra ersättare. 
 
Mom. 2 Mandatperioden 
Mandatperioden är för: 

 ordförande, 1:e vice 
ordförande, 2:e vice 
ordförande, tre år, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Förbundsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flyttat från § 7 mom. 4. 
 
 
 
 
 
Med att ha erfarenhet avses 
att ha eller ha haft sjukdom 
eller att vara närstående. 
Kravet på fördelning mellan 
personer med -, kärl- eller 
lungsjukdom tas bort. Frågan 
om fördelningen i styrelsen 
hanteras i instruktion till 
valberedningen. 
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maximalt fyra 
mandatperioder 

 ordinarie ledamöter, 
tre år, maximalt fyra 
mandatperioder 

 ersättare, tre år, 
maximalt två 
mandatperioder 

Vid ordinarie ledamots 
avgång ur förbundsstyrelsen 
inträder ersättare i den 
ordning de valts av 
kongressen. Fyllnadsval 
efter ersättare görs inte. 
Valbar till ledamot eller 
ersättare i förbundsstyrelsen 
är varje enskild medlem 
med undantag av i 
riksförbundet, 
länsföreningarna, 
lokalföreningarna eller 
medlemsorganisationerna 
anställda tjänstemän. 
 
 
 
Mom. 3 Konstituering 
Förbundsstyrelsen 
sammanträder omedelbart 
efter kongressen för 
konstituering. 
Förbundsstyrelsen ska utse 
två eller flera personer inom 
eller utom styrelsen att 
teckna riksförbundets firma, 
alltid två i förening, samt 
utfärda attestregler. 
 
 
 
 
 
 
Mom. 4 Arbetsformer 
Kallelse till sammanträde 
ska sändas till ordinarie 
ledamöter och ersättare samt 
för kännedom till revisorer 
och valberedningens 
ordförande. Sammanträdena 

maximalt fyra 
mandatperioder 

 ordinarie ledamöter, 
tre år, maximalt fyra 
mandatperioder 

 ersättare, tre år, 
maximalt två 
mandatperioder 

Vid ordinarie ledamots 
avgång ur förbundsstyrelsen 
inträder ersättare i den 
ordning de valts av 
kongressen. Fyllnadsval 
efter ersättare görs inte. 
Valbar till ledamot eller 
ersättare i förbundsstyrelsen 
är varje enskild medlem 
med undantag av anställda 
tjänstemän i riksförbundet, 
länsföreningarna, 
lokalföreningarna eller 
medlemsorganisationerna. 
Längst sammanhängande tid 
i styrelsen är 12 år, oavsett 
uppdrag.  
 
Mom. 3 Konstituering 
Förbundsstyrelsen 
sammanträder omedelbart 
efter kongressen för 
konstituering. 
Förbundsstyrelsen ska utse 
två eller flera personer inom 
eller utom styrelsen att 
teckna riksförbundets firma, 
alltid två i förening, samt 
utfärda attestregler. 
Styrelsen kan besluta om sin 
sammansättning och 
konstituera sig på nytt om 
oklarhet uppstår vid 
frånfälle.  
 
Mom. 4 Arbetsformer 
Kallelse till sammanträde 
ska sändas till ordinarie 
ledamöter och ersättare samt 
för kännedom till revisorer 
och valberedningens 
ordförande. Sammanträdena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lämnar till styrelsen att 
hantera oreglerade frågor 
som kan uppstå i samband 
med att en eller flera 
personer avgår. 
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protokollförs. 
Förbundsstyrelsen äger rätt 
att delegera de frågor 
styrelsen finner lämpliga till 
arbetsutskott, ordförande, 
vice ordförande eller 
chefstjänsteman. 
 
Förbundsstyrelsen ska 
fastställa 
delegationsordning. 
Förbundsstyrelsen äger rätt 
att försälja fast och lös 
egendom som riksförbundet 
erhållit som gåva eller 
genom testamente. 
Förbundsstyrelsen äger 
tolkningsrätt gällande 
stadgar för riksförbundet, 
läns- och lokalföreningar. 
Förbundsstyrelsen är 
beslutsmässig när en mer än 
hälften av ledamöterna är 
närvarande och eniga. Ej 
tjänstgörande ersättare har 
förslags- och yttranderätt 
men inte rösträtt. 
 
Riksförbundet ska ha ett 
kansli med anställd 
personal. Riksförbundets 
chefstjänsteman och övrig 
anställd personal som är 
föredragande har förslags- 
och yttranderätt. Anställda 
på förbundskansliet har rätt 
att utse en 
personalrepresentant som 
adjungeras till styrelsen. 
Personalrepresentanten har 
yttrande- och förslagsrätt 
men inte rösträtt.  
 
Riksförbundet ger ut en 
periodisk medlemstidning. 
 
 
§ 8 Revision 
Förbundsstyrelsens 
verksamhet, förvaltning och 

protokollförs. 
Förbundsstyrelsen äger rätt 
att delegera de frågor 
styrelsen finner lämpliga till 
arbetsutskott, ordförande, 
vice ordförande eller 
chefstjänsteman. 
 
Förbundsstyrelsen ska 
fastställa 
delegationsordning. 
Förbundsstyrelsen äger rätt 
att försälja fast och lös 
egendom som riksförbundet 
erhållit som gåva eller 
genom testamente. 
Förbundsstyrelsen är 
beslutsmässig när en mer än 
hälften av ledamöterna är 
närvarande. Ej tjänstgörande 
ersättare har förslags- och 
yttranderätt men inte 
rösträtt. 
 
 
 
Riksförbundet ska ha ett 
kansli med anställd 
personal. Riksförbundets 
chefstjänsteman och övrig 
anställd personal som är 
föredragande har förslags- 
och yttranderätt. Anställda 
på förbundskansliet har rätt 
att utse en 
personalrepresentant som 
adjungeras till styrelsen. 
Personalrepresentanten har 
yttrande- och förslagsrätt 
men inte rösträtt.  
 
Riksförbundet ger ut en 
periodisk medlemstidning. 
 
 
 
 
§ 8 Revision 
Förbundsstyrelsens 
verksamhet, förvaltning och 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolkningsrätten flyttad till 
mom.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Revision 
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årsredovisning ska granskas 
av två förbundsrevisorer 
samt en auktoriserad revisor. 
En auktoriserad revisor, två 
förbundsrevisorer och två 
ersättare för 
förbundsrevisorerna väljs av 
kongressen. 
Mandatperioden är för: 

 auktoriserad 
revisor, tre år 

 förbundsrevis
orer, tre år 

 ersättare, tre 
år 

Revisorerna ska avlämna 
berättelse till kongressen. 
Vid minst ett tillfälle per år 
ska styrelsen bjuda in 
revisorerna att delta i 
styrelsemöte. Revisorerna 
äger yttrande- och 
förslagsrätt vid 
styrelsemöten. Maximal tid 
som förtroendevald revisor 
är 15 år.  
 
 
 
 
 
§ 9 Valberedning 
Valberedningen består av en 
ordförande och fyra 
ordinarie ledamöter samt två 
ersättare. 
Mandatperioden är för: 

 ordförande tre år 
 ledamöter tre år 
 ersättare tre år 

Valberedningen arbetar 
enligt av 
förbundskongressen 
fastställda riktlinjer, föreslår 
eventuellt arvode och 
fastställer sista dag för 
nominering. Vid minst ett 
tillfälle per år ska styrelsen 
bjuda in valberedningen att 
delta i styrelsemöte. 

årsredovisning ska granskas 
av två förbundsrevisorer 
samt en auktoriserad revisor. 
En auktoriserad revisor, två 
förbundsrevisorer och två 
ersättare för 
förbundsrevisorerna väljs av 
kongressen. 
Mandatperioden är för: 
– auktoriserad revisor, tre år 
– förbundsrevisorer, tre år 
– ersättare, tre år 
Revisorerna ska avlämna 
revisionsberättelse till 
kongressen och tillstyrker 
eller avstyrker ansvarsfrihet 
för styrelsen. Vid minst ett 
tillfälle per år ska styrelsen 
bjuda in förbundsrevisorerna 
att delta i styrelsemöte. 
Förbundsrevisorerna har 
yttrande- och förslagsrätt 
vid styrelsemöten. 
Förbundsrevisorerna 
föreslår och arbetar enligt 
förbundskongressens 
instruktioner. Maximal tid 
som förbundsrevisor är 12 
år.  
 
 
§ 9 Valberedning 
Valberedningen består av en 
ordförande och fyra 
ordinarie ledamöter samt två 
ersättare. 
Mandatperioden är för: 

 ordförande tre år 
 ledamöter tre år 
 ersättare tre år 

Valberedningen föreslår och 
arbetar enligt 
förbundskongressens 
instruktioner, föreslår 
arvode och fastställer sista 
dag för nominering. Vid 
minst ett tillfälle per år ska 
styrelsen bjuda in 
valberedningen att delta i 
styrelsemöte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
Tillagt att kongressen, på 
vars uppdrag 
förbundsrevisorerna arbetar, 
styr arbetet. 
12 år gäller alla 
förtroendeuppdrag. 
 
 
 
 
§ 9 Valberedning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riktlinjer ändrat till 
instruktion, jfr 
förbundsrevisorer ovan. 
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Valberedningen har 
yttranderätt vid 
styrelsemöten. Maximal tid i 
valberedningen är 15 år. 
 
 
 
§ 10 Allmänna 
bestämmelser 
Förbundsstyrelsen ska 
kontinuerligt följa läns- och 
lokalföreningarnas 
verksamhet och äger att i 
förekommande fall företa 
revision eller andra åtgärder 
som kan anses påkallade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Riksförbundet kan anslutas 
till och samverka med 
nationella och 
internationella 
organisationer vars 
verksamhet och inriktning 
sammanfaller med 
riksförbundets intressen. 
Förbundsstyrelsen beslutar 
om anslutning i varje enskilt 
fall. 
 
 
 
§ 11 Stadgeändring 
Ändring eller tillägg till 
dessa stadgar kan endast ske 
genom motion eller på 
förslag av 
förbundsstyrelsen. Beslut 
ska fattas med två tredjedels 
majoritet vid ordinarie 
kongress eller med enkel 
majoritet vid två på varandra 
följande kongresser varav 
minst en ska vara ordinarie.  

Valberedningen har 
yttranderätt vid 
styrelsemöten. Maximal tid i 
valberedningen är 12 år, 
oavsett uppdrag. 
 
 
§ 10 Allmänna 
bestämmelser 
Förbundsstyrelsen ska 
kontinuerligt följa anslutna 
föreningars verksamhet och 
äger att i förekommande fall 
företa revision eller andra 
åtgärder som kan anses 
påkallade.  
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
om de policyer och riktlinjer 
som gäller för alla 
medlemsföreningar i 
Riksförbundet HjärtLung 
och de 
medlemsorganisationer som 
nämns i § 5 mom. 2. 
Riksförbundet kan anslutas 
till och samverka med 
nationella och 
internationella 
organisationer vars 
verksamhet och inriktning 
sammanfaller med 
riksförbundets intressen. 
Förbundsstyrelsen beslutar 
om anslutning i varje enskilt 
fall. 
 
 
§ 11 Stadgeändring 
Ändring eller tillägg till 
dessa stadgar kan endast ske 
genom motion eller på 
förslag av 
förbundsstyrelsen. Beslut 
ska fattas med två tredjedels 
majoritet vid ordinarie 
kongress eller med enkel 
majoritet vid två på varandra 
följande kongresser varav 
minst en ska vara ordinarie.  

 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Allmänna 
bestämmelser 
 
Förbundsstyrelsen ska följa 
samtliga anslutna föreningars 
verksamhet. 
 
 
 
 
Tydliggör FS ansvar 
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§ 12 Riksförbundets 
upplösning 
Beslut om Hjärt- och 
Lungsjukas Riksförbunds 
upplösning ska för att vara 
giltigt fattas med fyra 
femtedels majoritet vid två 
på varandra följande 
kongresser, varav en ska 
vara ordinarie, med en 
tidsrymd av minst 90 dagar 
mellan mötena. Beslutas om 
upplösning av Hjärt- och 
Lungsjukas Riksförbund ska 
kongressen ansvara för att 
riksförbundets tillgångar 
används till ändamål som 
överensstämmer med 
organisationens målsättning. 
 

 
 
§ 12 Riksförbundets 
upplösning 
Beslut om Riksförbundet 
HjärtLungs upplösning ska 
för att vara giltigt fattas med 
fyra femtedels majoritet vid 
två på varandra följande 
kongresser, varav en ska 
vara ordinarie, med en 
tidsrymd av minst 90 dagar 
mellan mötena. Beslutas om 
upplösning av 
Riksförbundet HjärtLung 
ska kongressen ansvara för 
att riksförbundets tillgångar 
används till ändamål som 
överensstämmer med 
organisationens ändamål 
och verksamhet. 
 

 
 
§ 12 Riksförbundets 
upplösning 
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Länsföreningar 
 
§ 1 Hjärt- och Lungsjukas 
länsförening 
Hjärt- och Lungsjukas 
länsförening i 
……………….. är en 
länsförening inom Hjärt- och 
Lungsjukas Riksförbund. 
Länsföreningen är en 
sammanslutning av Hjärt- 
och Lungsjukas 
lokalföreningar inom 
……………….. län/region 
och dess 
organisationsnummer är 
……………….. 
Länsföreningen är en egen 
juridisk person. 
Länsföreningen är 
partipolitisk och religiöst 
obunden.  
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
Länsföreningen har till 
uppgift att med ledning av 
kongressbeslut, stadgar och 
verksamhetsinriktning arbeta 
för de hjärt- och lungsjukas 
intressen genom 
kärnverksamheterna: 
 

 Opinionsbildning 
 Livsstilsförändring 
 Trygghet – stöd – 

gemenskap 
 
Länsföreningen ska, utifrån 
sina förutsättningar, verka 
för: 
att stödja och stimulera 
lokalföreningarnas 
verksamhet 
att driva opinionsbildande 
arbete på länsnivå 
att ansvara för att arbetet med 
livsstilsförändringar 

Länsföreningar 
 
§ 1 Länsföreningen 
HjärtLung 
Länsföreningen HjärtLung 
……………….. är en 
förening inom Riksförbundet 
HjärtLung. 
Länsföreningen är en 
sammanslutning av 
Riksförbundet HjärtLungs 
lokalföreningar inom 
……………….. län/region 
och dess 
organisationsnummer är 
……………….. 
Länsföreningen är en egen 
juridisk person. 
Länsföreningen är 
partipolitiskt och religiöst 
obunden.  
 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
Länsföreningen ska med 
ledning av kongressbeslut, 
stadgar och 
verksamhetsinriktning arbeta 
för personers med hjärt-, kärl- 
eller lungsjukdom intressen 
genom: 
 
– opinionsbildning 
– livsstilsförändringar 
– gemenskap 
  
 
Länsföreningen ska, utifrån 
sina förutsättningar, verka 
för: 
att stödja och stimulera 
lokalföreningarnas 
verksamhet 
Länsföreningen ska i detta 
styras av lokalföreningarnas 
behov och medlemsintresse. 
 
 

Kommentar 
 
§ 1 Länsföreningen 
HjärtLung 
Namnregeln är att namnet 
Länsföreningen HjärtLung 
avslutas med en beteckning 
på det län eller den region där 
länsföreningen verkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalföreningarna är 
riksförbundets bas. 
Medlemmarnas intresse och 
behov är det som motiverar 
organisationens existens. 
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stimuleras och utvecklas 
inom länet/regionen 
att ordna regional utbildning i 
samarbete med läns- och 
lokalföreningar 
att ge kunskapsstöd till 
lokalföreningarna i deras 
arbete med lokala hälso- och 
sjukvårdsfrågor 
att svara för samordning av 
aktiviteter (kampanjer, 
konferenser, kurser och 
projekt) 
att samarbeta med andra 
organisationer 
att bilda nya lokalföreningar 
att vara en sammanhållande 
länk mellan 
förbundsstyrelsen och 
lokalföreningarna 
 
 
§ 3 Organisation 
Länsföreningens organ utgörs 
av årsmöte, styrelse, 
revisorer och valberedning. 
Årsmötet väljer styrelse, 
eftervårdsombud hjärta, 
eftervårdsombud lunga, 
studieorganisatör, revisorer 
och valberedning. 
 
 
Länsföreningen företräds på 
kommunnivå av 
lokalförening. 
Länsföreningen ska vara 
ansluten till riksförbundet. 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
Länsföreningens 
verksamhetsår är 1 januari-31 
december.  
 
 
§ 5 Medlemsformer  
Mom. 1 Medlemskap 
Länsföreningen omfattar 
samtliga Hjärt- och 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Organisation 
Länsföreningens organ utgörs 
av årsmöte, styrelse, 
förtroenderevisorer och 
valberedning. Årsmötet väljer 
styrelse, egenvårdsombud 
hjärta/kärl, egenvårdsombud 
lunga, studieorganisatör, 
revisorer och valberedning. 
 
Länsföreningen representeras 
på lokal nivå av 
lokalförening. 
Länsföreningen ska vara 
ansluten till riksförbundet. 
 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
Länsföreningens 
verksamhetsår är 1 januari-31 
december.  
 
 
§ 5 Medlemsformer  
Mom. 1 Medlemskap 
Länsföreningen omfattar 
inom sitt geografiska 

Därför ska de också vara 
avgörande för verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Organisation 
 
 
 
 
Eftervårdsombud byts mot 
egenvårdsombud 
 
 
 
Företräds byts mot 
representeras liksom i 
riksförbundets stadgar. 
 
 
 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
 
 
 
 
 
§ 5 Medlemsformer  
 
Uttrycket geografiskt 
verksamhetsområde används 
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Lungsjukas lokalföreningar 
inom länet/regionen, vilka 
godkänt länsföreningens och 
riksförbundets stadgar.  
 
 
Mom. 2 Organisationer 
Andra organisationer som 
godkänner länsföreningens 
och riksförbundets stadgar 
kan erhålla medlemskap efter 
rekommendation av årsmötet 
och beslut av 
förbundsstyrelsen. 
 
Mom. 3 Medlemsavgifter 
Varje ansluten lokalförening 
och ansluten organisation 
betalar till länsföreningen en 
medlemsavgift, som fastställs 
av årsmötet. 
 
 
Mom. 4 Uteslutning 
För uteslutning av 
lokalförening och ansluten 
organisation gäller vad som 
reglerats i riksförbundets 
stadgar § 5, mom. 6. 
 
(Från riksförbundets stadgar 
§ 5 mom. 6  
”Ansluten organisation eller 
medlem som uppenbart 
skadar riksförbundets 
verksamhet, bryter mot dess 
stadgar eller av kongressen 
fattade beslut, kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas 
ur riksförbundet efter 
anmälan och hörande av 
länsförening och/eller 
lokalförening. Den uteslutne 
kan begära prövning av 
beslutet vid nästa kongress 
och har då rätt att själv eller 
genom ombud föra sin 
talan”)  
 
 

verksamhetsområde, samtliga 
Riksförbundet HjärtLungs 
lokalföreningar som godkänt 
länsföreningens och 
riksförbundets stadgar.  
 
Mom. 2 Organisationer 
Andra organisationer som 
godkänner länsföreningens 
och riksförbundets stadgar 
kan erhålla medlemskap efter 
rekommendation av årsmötet 
och beslut av 
förbundsstyrelsen. 
 
Mom. 3 Medlemsavgifter 
Varje ansluten lokalförening 
och ansluten organisation 
betalar till länsföreningen en 
avgift, som fastställs av 
årsmötet. 
 
 
Mom. 4 Uteslutning 
För uteslutning av 
lokalförening och ansluten 
organisation gäller vad som 
reglerats i riksförbundets 
stadgar § 5, mom. 5. 
 
(Från riksförbundets stadgar § 
5 mom. 5  
”Ansluten förening eller 
medlem som uppenbart 
skadar riksförbundets 
verksamhet, bryter mot dess 
stadgar eller av kongressen 
fattade beslut, kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas ur 
riksförbundet efter anmälan 
och hörande av länsförening 
och/eller lokalförening eller 
medlemsorganisation. Den 
uteslutne kan begära 
prövning av beslutet vid nästa 
kongress och har då rätt att 
själv eller genom ombud föra 
sin talan”)  
 
 

för att svara mot att andra 
områden än län kan användas 
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§ 6 Årsmötet 
Mom. 1 Årsmötet 
Länsföreningens högsta 
beslutande organ är årsmötet 
som sammanträder före mars 
månads utgång, på plats som 
styrelsen beslutar. 
 
Extra årsmöte ska inkallas: 
1. Då minst en tredjedel av 
lokalföreningarna och 
anslutna organisationer har 
begärt det. 
2. Om minst två tredjedelar 
av styrelsens ledamöter så 
begär. 
Extra årsmöte ska hållas 
inom 60 dagar efter att 
begäran kommit till styrelsen 
och endast behandla de 
frågor som föranlett det extra 
årsmötet. 
 
 
Mom. 2 Representation 
Varje lokalförening och 
annan ansluten organisation 
äger rätt att representera vid 
årsmötet med det antal 
ombud som fastställts vid 
föregående års årsmöte. 
Antalet ombud baseras på 
medlemsantalet per den 31 
december året före årsmötet.  
 
 
Anmälan om representation 
ska göras till styrelsen minst 
21 dagar före ordinarie 
årsmöte eller minst 14 dagar 
före extra årsmöte. För 
ombud ska finnas ersättare.  
 
Ledamot i länsföreningens 
styrelse, revisorer, 
valberedning samt anställda 
inom läns- och 
lokalföreningar är inte 
valbara som ombud till 
årsmötet. Enskild medlem i 

§ 6 Årsmötet 
Mom. 1 Årsmötet 
Länsföreningens högsta 
beslutande organ är årsmötet 
som sammanträder varje år 
före mars månads utgång, på 
plats som styrelsen beslutar. 
 
Extra årsmöte ska inkallas: 
1. Då minst en tredjedel av 
lokalföreningarna och 
anslutna organisationer har 
begärt det. 
2. Om minst två tredjedelar 
av styrelsens ledamöter begär 
det. 
Extra årsmöte ska hållas inom 
60 dagar efter att begäran 
kommit till styrelsen och 
endast behandla de frågor 
som föranlett det extra 
årsmötet. 
 
 
Mom. 2 Representation 
Varje lokalförening och 
annan ansluten organisation 
äger rätt att representera vid 
årsmötet med det antal 
ombud som fastställts vid 
föregående års årsmöte. 
Antalet ombud baseras på 
medlemsantalet per den 31 
december året före årsmötet. 
Uppgift om antal medlemmar 
baseras på riksförbundets 
medlemsregister. Anmälan 
om representation ska göras 
till styrelsen minst 21 dagar 
före ordinarie årsmöte eller 
minst 14 dagar före extra 
årsmöte. För ombud ska 
finnas ersättare.  
 
Ledamot i länsföreningens 
styrelse, revisorer, 
valberedning samt anställda 
inom läns- och 
lokalföreningar är inte 
valbara som ombud till 

§ 6 Årsmötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§6 mom. 2 
Riksförbundet ansvarar för 
medlemsregistret. Ansluter 
till förändring i § 5 mom. 4 i 
riksförbundets stadgar. 
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lokalförening har rätt att 
närvara vid årsmötet och har 
yttranderätt.  
 
 
Mom. 3 Kallelse 
Skriftlig kallelse ska sändas 
till lokalföreningar och 
anslutna organisationer minst 
60 dagar före årsmötets 
öppnande. Förslag till 
dagordning, verksamhets- 
och revisionsberättelse för 
det gångna året, av styrelsen 
behandlade motioner, 
valberedningens förslag samt 
övriga handlingar ska sändas 
till anmälda ombud senast 14 
dagar före årsmötet. Vid 
extra årsmöte ska skriftlig 
kallelse sändas till 
lokalföreningar och anslutna 
organisationer minst 30 dagar 
före. I kallelsen ska de frågor 
som föranlett det extra 
årsmötet meddelas. 
 
 
Mom. 4 Dagordning 
Vid ordinarie årsmöte ska 
följande ärenden behandlas: 
 Mötet öppnas  
 Fastställande av röstlängd 
 Fastställande av 

dagordning 
 Årsmötets behöriga 

sammankallande 
 Val av 

årsmötesordförande 
 Val av 

årsmötessekreterare 
 Val av protokolljusterare 
 Val av rösträknare 
 Styrelsens verksamhets- 

och ekonomiska 
berättelse 

 Revisorernas berättelse 
 Styrelsens ansvarsfrihet 
 Behandling av motioner 

årsmötet. Enskild medlem i 
lokalförening har rätt att 
närvara vid årsmötet och har 
yttranderätt.  
 
Mom. 3 Kallelse 
Skriftlig kallelse ska sändas 
till lokalföreningar och 
anslutna organisationer minst 
60 dagar före årsmötets 
öppnande. Förslag till 
dagordning, verksamhets-, 
ekonomisk- och 
revisionsberättelse för det 
gångna året, av styrelsen 
behandlade motioner, 
valberedningens förslag samt 
övriga handlingar ska sändas 
till anmälda ombud senast 14 
dagar före årsmötet. Vid extra 
årsmöte ska skriftlig kallelse 
sändas till lokalföreningar 
och anslutna organisationer 
minst 30 dagar före. I 
kallelsen ska de frågor som 
föranlett det extra årsmötet 
meddelas. 
 
Mom. 4 Dagordning 
Vid ordinarie årsmöte ska 
följande ärenden behandlas: 
 Mötet öppnas  
 Fastställande av röstlängd 
 Fastställande av 

dagordning 
 Årsmötets behöriga 

sammankallande 
 Val av 

årsmötesordförande 
 Val av 

årsmötessekreterare 
 Val av protokolljusterare 
 Val av rösträknare 
 Styrelsens verksamhets- 

och ekonomiska 
berättelse 

 Revisorernas berättelse 
 Styrelsens ansvarsfrihet 
 Behandling av motioner 

. 
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 Behandling av styrelsens 
förslag 

 Fastställande av 
länsföreningens 
verksamhetsplan 

 Fastställande av årsavgift 
 Fastställande av budget 
 Val av ordförande 
 Val av kassör  
 Val av ledamöter till 

styrelsen  
 Val av ersättare till 

styrelsen 
 Val av studieorganisatör  
 Val av eftervårdsombud 

hjärta  
 Val av eftervårdsombud 

lunga   
 Val av revisorer  
 Val av ersättare till 

revisorerna 
 Val av ordförande till 

valberedning  
 Val av ledamöter till 

valberedning  
 Val av ersättare till 

valberedning 
 Fastställande av 

representation till 
länsföreningens 
kommande årsmöte 

 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det år det är 
förbundskongress tillkommer 
val av ombud till ordinarie 
förbundskongress. Vid 

 Behandling av styrelsens 
förslag 

 Fastställande av 
länsföreningens 
verksamhetsplan för 
innevarande år 

 Fastställande av 
lokalföreningarnas avgift 
till länsföreningen för 
nästkommande år 

 Fastställande av 
innevarande års budget 

 Fastställande av arvode 
till styrelse 

 Fastställande av 
instruktion för 
valberedning 

 Fastställande av 
instruktion för revision 

 Val av ordförande 
 Val av kassör 
 Val av ledamöter till 

styrelsen  
 Val av ersättare till 

styrelsen 
 Val av studieorganisatör  
 Val av egenvårdsombud 

för hjärta, kärl och lunga. 
 Val av 

förtroenderevisorer  
 Val av ersättare till 

revisorerna 
 Val av ledamöter till 

valberedning  
 Val av ersättare till 

valberedning 
 Val av sammankallande 

till valberedningen 
 Fastställande av 

representation till 
länsföreningens 
kommande årsmöte 

 Mötet avslutas 
 
Det år det är 
förbundskongress tillkommer 
val av ombud till ordinarie 
förbundskongress samt val av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valberedningen ges en 
enklares struktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare saknas i gällande 
stadgar. 
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eventuell extrakongress 
genomförs nytt val av ombud 
vid årsmöte i länsföreningen. 
 
 
 
Mom. 5 Rättigheter och 
beslutsfattande 
Varje valt ombud har 
yttrande-, förslags- och 
rösträtt. Fullmaktsröstning är 
inte tillåten. Styrelsens 
ledamöter och dess ersättare, 
revisorerna, valberedningen, 
länsföreningens föredragande 
tjänsteman samt ledamöter i 
av styrelsen utsedda organ 
har yttrande- och förslagsrätt. 
Övrig anställd personal har 
yttranderätt.  
 
Beslut i sakfråga fattas med 
enkel majoritet genom öppen 
omröstning. Vid lika röstetal 
ska tjänstgörande ordförande 
fälla utslag. Beslut kan inte 
fattas i sakfråga som inte är 
föranmäld på dagordningen.  
 
Varje medlem, 
lokalföreningar och anslutna 
organisationer inom länet 
äger rätt att nominera till 
förtroendeuppdrag. Personval 
ska ske med slutna sedlar om 
någon begär det. Vid lika 
röstetal ska lotten fälla 
utslag. 
 
 
Mom. 6 Motioner 
Motionsrätt tillkommer varje 
medlem, lokalföreningar och 
anslutna organisationer. 
Motion ska vara skriftlig och 
inkommit till länsföreningen 
senast 4 veckor före 
årsmötet. Styrelsen avger 
yttranden över motionerna. 
 

ersättare till ombuden. Vid 
eventuell extrakongress 
genomförs nytt val av ombud 
och ersättare vid årsmöte i 
länsföreningen. 
 
Mom. 5 Rättigheter och 
beslutsfattande 
Varje valt ombud har 
yttrande-, förslags- och 
rösträtt. Fullmaktsröstning är 
inte tillåten. Styrelsens 
ledamöter och dess ersättare, 
revisorerna, valberedningen, 
länsföreningens föredragande 
tjänsteman samt ledamöter i 
av styrelsen utsedda organ 
har yttrande- och förslagsrätt. 
Övrig anställd personal har 
yttranderätt.  
 
Beslut i sakfråga fattas med 
enkel majoritet genom öppen 
omröstning. Vid lika röstetal 
ska tjänstgörande ordförande 
fälla utslag. Beslut kan inte 
fattas i sakfråga som inte är 
föranmäld på dagordningen.  
 
Varje medlem, 
lokalföreningar och anslutna 
organisationer inom 
länsföreningens geografiska 
verksamhetsområde äger rätt 
att nominera till 
förtroendeuppdrag. Personval 
ska ske med slutna sedlar om 
någon begär det. Vid lika 
röstetal ska lotten fälla utslag. 
 
Mom. 6 Motioner 
Motionsrätt tillkommer varje 
medlem, lokalföreningar och 
anslutna organisationer. 
Motion ska vara skriftlig och 
inkommit till länsföreningen 
senast 4 veckor före årsmötet. 
Styrelsen avger yttranden 
över motionerna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uttrycket geografiskt 
verksamhetsområde används 
för att svara mot att andra 
områden än län kan användas 
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§ 7 Styrelse 
Mom. 1 Styrelse 
Länsföreningens styrelse 
väljs av årsmötet och är 
länsföreningens verkställande 
och högsta beslutande organ 
mellan årsmötena. Styrelsen 
utövar ledningen av 
länsföreningens verksamhet i 
överensstämmelse med dessa 
stadgar, årsmötesbeslut, 
verksamhetsplan samt 
kongressbeslut. 
 
 
 
Styrelsen ska bestå av 
ordförande, kassör och minst 
fem ordinarie ledamöter och 
ersättare. Antalet ska vara 
udda, ordföranden inräknad. 
En majoritet av styrelsens 
ledamöter ska bestå av 
personer som själva har eller 
har haft en hjärt- eller 
lungsjukdom. En jämn 
könsfördelning ska 
eftersträvas. Likaså ska jämn 
fördelning mellan hjärt- och 
lungsjuka eftersträvas. 
 
 
Mom. 2 Mandatperioden 
Mandatperioden är för: 

 ordförande, två år 
 kassör, två år 
 ordinarie ledamöter, 

två år 
 ersättare, ett år 

Maximal tid i styrelsen är 15 
år. Valen ska ske växelvis för 
att undvika att hela styrelsen 
avgår samtidigt. Vid 
ordinarie ledamots avgång ur 
styrelsen inträder ersättare i 
den ordning de valts av 
årsmötet. Fyllnadsval av 
ersättare görs inte. Valbar till 
ledamot eller ersättare är 

 
§ 7 Styrelse 
Mom. 1 Styrelse 
Länsföreningens styrelse 
väljs av årsmötet och är 
länsföreningens verkställande 
och högsta beslutande organ 
mellan årsmötena. Styrelsen 
utövar ledningen av 
länsföreningens verksamhet i 
överensstämmelse med dessa 
stadgar, årsmötesbeslut, 
verksamhetsplan, 
förbundsstyrelsebeslut, 
kongressbeslut samt gällande 
policyer och riktlinjer. 
 
Styrelsen ska bestå av 
ordförande, kassör och minst 
en och högst fem ordinarie 
ledamöter och högst två 
ersättare. Antalet ska vara 
udda, ordföranden inräknad. 
En majoritet av styrelsens 
ledamöter ska bestå av 
personer som har erfarenhet 
av hjärt-, kärl- eller 
lungsjukdom. En jämn 
könsfördelning ska 
eftersträvas.  
 
 
 
Mom. 2 Mandatperioden 
Mandatperioden är för: 

 ordförande, två år 
 kassör, två år 
 ordinarie ledamöter, 

två år 
 ersättare, ett år 

Maximal sammanhängande 
tid i styrelsen är 12 år, oavsett 
uppdrag, Valen ska ske 
växelvis för att undvika att 
hela styrelsen avgår 
samtidigt. Vid ordinarie 
ledamots avgång ur styrelsen 
inträder ersättare i den 
ordning de valts av årsmötet. 
Fyllnadsval av ersättare görs 

 
§ 7 Styrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av riksförbundets styrelse 
givna policyer och riktlinjer. 
 
 
Ändringen av styrelsens 
sammansättning görs för att 
skapa förutsättningar för ett 
effektivt styrelsearbete. 
 
 
Uttrycket erfarenhet används 
här liksom i motsvarande 
paragraf i riksförbundets 
stadgar. Även här är 
fördelningen mellan 
diagnoser borttagen. 
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varje enskild medlem med 
undantag av i länsföreningen 
anställd tjänsteman. 
Länsföreningens 
tjänsteman/män har 
yttranderätt. 
 
 
 
 
Mom. 3 Konstituering 
Styrelsen sammanträder 
omedelbart efter årsmötet för 
konstituering. Styrelsen ska 
inom sig utse två eller flera 
personer att teckna 
föreningens firma, alltid två i 
förening, samt utfärda 
attestregler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mom. 4  Arbetsformer 
Kallelse ska sändas till 
ordinarie ledamöter och 
ersättare samt för kännedom 
till revisorer och 
valberedningens ordförande. 
Styrelsen kan inom sig utse 
ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska förbereda 
de frågor som ska handläggas 
av styrelsen. Arbetsutskottet 
kan besluta i de frågor som 
styrelsen delegerat. Styrelsen 
äger rätt att försälja fast och 
lös egendom som 
länsföreningen erhållit som 
gåva eller genom testamente. 
Styrelsen anställer personal 
och beslutar om 
arbetsordning samt 
anställningsvillkor. Styrelsen 
är beslutsmässig när en mer 

inte. Valbar till ledamot eller 
ersättare är varje enskild 
medlem med undantag av i 
länsföreningen anställd 
tjänsteman. Länsföreningens 
tjänsteman/män har yttrande- 
och förslagsrätt. 
 
 
 
Mom. 3 Konstituering 
Styrelsen sammanträder 
omedelbart efter årsmötet för 
konstituering. Styrelsen ska 
inom sig utse två eller flera 
personer att teckna 
föreningens firma, alltid två i 
förening, samt utfärda 
attestregler. Styrelsen kan 
besluta om sin 
sammansättning och 
konstituera sig på nytt om 
oklarhet uppstår vid frånfälle. 
Den nya styrelsen anmäls till 
riksförbundet efter 
förbundsstyrelsens riktlinjer. 
 
 
Mom. 4  Arbetsformer 
Kallelse ska sändas till 
ordinarie ledamöter och 
ersättare samt för kännedom 
till revisorer och 
sammankallande i 
valberedningen. 
Sammanträdena 
protokollförs. Styrelsen äger 
rätt att försälja fast och lös 
egendom som länsföreningen 
erhållit som gåva eller genom 
testamente. Styrelsen 
anställer personal och 
beslutar om arbetsordning 
samt anställningsvillkor. 
Styrelsen är beslutsmässig när 
en mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. 
Protokoll sändes kontinuerligt 
till revisor och valberedning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadgarna säger inte längre 
något om arbetsutskott men 
styrelsen kan besluta om ett 
sådant även fortsättningsvis. 
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än hälften av ledamöterna är 
närvarande och eniga. 
Protokoll sändes 
kontinuerligt till revisor och 
valberedning.  
 
 
§ 8 Revision 
Styrelsens verksamhet, 
förvaltning och räkenskaper 
ska granskas av två revisorer. 
Årsmötet väljer två revisorer 
och två ersättare. 
Mandattiden är för:  

 revisorer, två år 
 ersättare, ett år 

Valen ska ske växelvis för att 
undvika att revisorerna avgår 
samtidigt. Revisorerna ska 
lämna berättelse till årsmötet. 
Vid minst ett tillfälle per år 
ska styrelsen bjuda in 
revisorerna att delta i 
styrelsemöte. Revisorerna har 
yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsemöten. Riksförbundet 
äger rätt att under pågående 
verksamhetsår verkställa 
särskild revision eller vidta 
andra åtgärder som kan anses 
påkallade. Maximal tid för 
förtroendevald revisor är 15 
år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Valberedning 
Valberedningen består av 
minst tre ledamöter, varav en 
ordförande, samt minst en 
ersättare. Mandatperioden är 
för: 

 ledamöter, två år 
 ersättare, ett år. 

 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Revision 
Styrelsens verksamhet, 
förvaltning och räkenskaper 
ska granskas av två 
förtroenderevisorer som väljs 
på årsmötet. Mandattiden är 
två år. Ersättarnas mandattid 
är ett år. Länsföreningen kan 
dessutom ha auktoriserad 
revisor.  Revisorerna ska 
lämna berättelse till årsmötet 
och rekommenderar eller 
avstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen. Vid minst ett 
tillfälle per år ska styrelsen 
bjuda in revisorerna att delta i 
styrelsemöte. Revisorerna har 
yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsemöten. Riksförbundet 
äger rätt att under pågående 
verksamhetsår verkställa 
särskild revision eller vidta 
andra åtgärder som kan anses 
påkallade. Vid lokalförenings 
upplösning ska 
länsföreningens revisorer 
genomföra avslutande 
revision och föreslå beslut om 
ansvarsfrihet. 
Förtroenderevisorerna arbetar 
enligt årsmötets instruktioner. 
Maximal tid som 
förtroenderevisor är 12 år. 
 
 
§ 9 Valberedning 
Valberedningen ska bestå av 
minst två ledamöter. 
Mandatperioden är två år. 
Mandattiden för ersättare är 
ett år. Sammankallande har 
utslagsröst. Valberedningen 
arbetar enligt årsmötets 

 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Revision 
 
 
 
Föreslagna stadgar förenklar 
valet av förtroenderevisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jfr motsvarande paragraf i 
riksförbundets stadgar. 
 
 
 
 
Gäller samtliga 
förtroendeuppdrag. 
 
 
 
 
 
§ 9 Valberedning 
Förändringen motiveras av 
dels att det är svårt att 
rekrytera valberedning, dels 
att beredningen ändå ska ges 
en effektiv form. 
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Valen ska ske växelvis för att 
undvika att hela 
valberedningen avgår 
samtidigt. Valberedningen 
arbetar enligt årsmötets 
fastställda riktlinjer, föreslår 
eventuellt arvode och 
fastställer sista dag för 
nominering. Vid minst ett 
tillfälle per år ska styrelsen 
bjuda in valberedningen att 
delta i styrelsemöte. 
Valberedningen har 
yttranderätt vid 
styrelsemöten. Maximal tid 
som ledamot i 
valberedningen är 15 år.  
 
 
§ 10 Allmänna 
bestämmelser 
Länsföreningens styrelse ska 
kontinuerligt följa 
lokalföreningarnas 
verksamhet. Styrelsen ska 
efter verksamhetsårets slut 
rapportera till riksförbundet 
enligt riksförbundets 
anvisningar.  
 
Länsföreningen kan anslutas 
till och samverka med 
regionala organisationer vars 
verksamhet och inriktning 
sammanfaller med 
länsföreningens intressen.  
 
Årsmötet beslutar om 
anslutning i varje enskilt fall. 
Om länsföreningen vill 
bedriva kommersiell 
verksamhet ska den i förväg 
godkännas av 
förbundsstyrelsen, som även 
har rätt till kontinuerlig 
kontroll. Vid lokalförenings 
upplösning ska 
länsföreningens revisorer 
genomföra avslutande 

instruktioner, föreslår 
eventuellt arvode och 
fastställer sista dag för 
nominering. Vid minst ett 
tillfälle per år ska styrelsen 
bjuda in valberedningen att 
delta i styrelsemöte. 
Valberedningen har 
yttranderätt vid 
styrelsemöten. Maximal tid 
som ledamot i valberedningen 
är 12 år, oavsett uppdrag.  
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Allmänna 
bestämmelser 
Länsföreningens styrelse ska 
kontinuerligt följa 
lokalföreningarnas 
verksamhet. Styrelsen ska 
efter verksamhetsårets slut 
rapportera till riksförbundet 
enligt riksförbundets 
anvisningar. 
 
Varslas länsföreningen om 
risk för upplösning av en 
lokalförening ska 
länsföreningens styrelse 
aktivt verka för att den risken 
undanröjs. Länsföreningen 
bör som alternativ pröva 
sammanslagning med annan 
lokalförening, 
Länsföreningen kan anslutas 
till och samverka med 
regionala organisationer vars 
verksamhet och inriktning 
sammanfaller med 
länsföreningens intressen. 
Årsmötet beslutar om 
anslutning i varje enskilt fall. 
Förbundsstyrelsen beslutar 
om de policyer och riktlinjer 
som gäller för alla 

Jfr motsvarade paragraf i 
riksförbundets stadgar. 
 
 
 
 
 
 
Gäller samtliga 
förtroendeuppdrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Allmänna 
bestämmelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förbundsstyrelsen ansvarar 
för revisions och att beslut 
om ansvarsfrihet fattas enligt 
§ 12 nedan. 
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revision och föreslå beslut 
om ansvarsfrihet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Stadgeändring 
Ändring eller tillägg till dessa 
stadgar kan endast ske genom 
motion eller förslag från 
styrelsen till årsmötet. Beslut 
ska fattas med två tredjedels 
majoritet vid ordinarie 
årsmöte och ska för att vara 
giltigt godkännas av 
förbundsstyrelsen. 
 
 
§ 12 Länsförenings 
upplösning 
Beslut om länsförenings 
upplösning ska för att vara 
giltigt fattas med två 
tredjedels majoritet vid två på 
varandra följande årsmöten, 
varav ett ska vara ordinarie, 
med en tidsrymd av minst 90 
dagar mellan mötena. Direkt 
efter beslut nummer två ska 
styrelsen överlämna samtliga 
handlingar till 
förbundsstyrelsen för 
avslutande revision och 
beslut om ansvarsfrihet.  
Beslutas om upplösning ska 
styrelsen ansvara för att 
länsföreningens tillgångar 
överlämnas till riksförbundet 
som har att förvalta dessa och 
återlämna dem vid bildande 
av ny länsförening inom 
samma geografiska område 
såvida detta sker inom fem 

medlemsföreningar i 
Riksförbundet HjärtLung och 
de medlemsorganisationer 
som nämns i § 5 mom. 2. 
Om länsföreningen vill 
bedriva kommersiell 
verksamhet ska den i förväg 
godkännas av 
förbundsstyrelsen, som även 
har rätt till kontinuerlig 
kontroll.  
 
 
§ 11 Stadgeändring 
Ändring eller tillägg till dessa 
stadgar kan endast ske genom 
motion eller förslag från 
styrelsen till årsmötet. Beslut 
ska fattas med två tredjedels 
majoritet vid ordinarie 
årsmöte och ska för att vara 
giltigt godkännas av 
förbundsstyrelsen. 
 
 
§ 12 Länsförenings 
upplösning 
Beslut om länsförenings 
upplösning ska för att vara 
giltigt fattas med två 
tredjedels majoritet vid två på 
varandra följande årsmöten, 
varav ett ska vara ordinarie, 
med en tidsrymd av minst 90 
dagar mellan mötena. Direkt 
efter beslut nummer två ska 
styrelsen överlämna samtliga 
handlingar till 
förbundsstyrelsen för 
avslutande revision och beslut 
om ansvarsfrihet.  
Beslutas om upplösning ska 
styrelsen ansvara för att 
länsföreningens tillgångar 
överlämnas till riksförbundet 
som har att förvalta dessa och 
återlämna dem vid bildande 
av ny länsförening inom 
samma geografiska område 
såvida detta sker inom fem år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Stadgeändring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12 Länsförenings 
upplösning 
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år. Efter fem år tillfaller 
samtliga tillgångar 
riksförbundet för att 
användas i dess verksamhet. 

Förbundsstyrelsen fattar 
slutligt beslut vid nybildande. 
Efter fem år tillfaller samtliga 
tillgångar riksförbundet för 
att användas i dess 
verksamhet. 

OBS att FS får en roll. I vissa 
fall kan nybildande ske 
genom sammanslagning av 
föreningar, något som FS 
beslutar om.  
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Lokalföreningar 
 
§ 1 Hjärt och Lungsjukas 
lokalförening 
Hjärt- och Lungsjukas 
förening i ……………….. 
är en lokalförening inom 
Hjärt- och Lungsjukas 
Riksförbund.  
Lokalföreningen är en egen 
juridisk person och dess 
organisationsnummer är 
……………….. 
Lokalföreningen är en 
sammanslutning av hjärt- 
och lungsjuka, deras 
anhöriga och stödjande som 
erkänner föreningens stadgar 
och verksamhet. 
Lokalföreningen är religiöst 
och partipolitiskt obunden. 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
Lokalföreningen har till 
uppgift att med ledning av 
kongressbeslut, stadgar och 
verksamhetsinriktning arbeta 
för de hjärt- och lungsjukas 
intressen genom 
kärnverksamheterna: 
 

 Opinionsbildning 
 Livsstilsförändring 
 Trygghet – stöd – 

gemenskap 
 
Lokalföreningen ska, utifrån 
sina förutsättningar, verka 
för: 
– att informera om hjärt- och 
lungsjukas levnadsvillkor 
– att skapa opinion kring och 
aktivt arbeta för hjärt- och 
lungsjukas rättigheter 
– att arbeta med aktiviteter 
inom livsstilsförändring och 
rehabilitering 

Lokalföreningar 
 
§ 1 Föreningen HjärtLung 
Föreningen HjärtLung 
……………….. är en 
lokalförening inom 
Riksförbundet HjärtLung.  
Lokalföreningen är en egen 
juridisk person och dess 
organisationsnummer är 
…………… 
 
Lokalföreningen är en 
förening för personer med 
erfarenhet av hjärt-, kärl- 
eller lungsjukdom eller 
personer som erkänner 
föreningens stadgar och 
verksamhet. 
Lokalföreningen är religiöst 
och partipolitiskt obunden. 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
Lokalföreningen ska med 
ledning av kongressbeslut, 
stadgar och 
verksamhetsinriktning arbeta 
för personers med hjärt-, 
kärl- eller lungsjukdom 
intressen genom: 
 
– opinionsbildning 
– livsstilsförändring 
– gemenskap 
 
Lokalföreningen ska, utifrån 
sina förutsättningar, i frågor 
som rör personer med hjärt-, 
kärl- eller lungsjukdom  
– erbjuda kunskap, 

gemenskap och stöd för 
livsstilsförändringar 

– verka för god sjukvård och 
en effektiv 
rehabilitering och 
eftervård 

– tillse att vård och 
myndigheter får del av 

Kommentar 
 
§ 1 Föreningen HjärtLung 
Ny namnprincip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
Modifierad för ökad klarhet. 
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– att informera om 
lokalföreningens, 
länsföreningens och 
riksförbundets verksamhet 
– att rekrytera medlemmar 
– att erbjuda medlemmarna 
ett aktivt och meningsfullt 
medlemskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Organisation 
Lokalföreningens organ 
utgörs av årsmöte, styrelse, 
revisorer och valberedning. 
Årsmötet väljer styrelse, 
eftervårdsombud hjärta, 
eftervårdsombud lunga, 
studieorganisatör, revisorer 
och valberedning. 
Lokalföreningen ska vara 
ansluten till riksförbundet 
och sin länsförening. 
 
 
 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
Lokalföreningens 
verksamhetsår är 1 januari - 
31 december. 
 
 

medlemmarnas kunskap 
och erfarenhet  

– driva ett aktivt opinions- 
och påverkansarbete i 
samhället  

– stimulera förebyggande 
och hälsofrämjande 
verksamheter 

– verka för samverkan med 
medicinsk sakkunskap, 
myndigheter, 
organisationer och 
enskilda inom samhälls- 
och näringsliv 

– stödja forskning med ett 
patientperspektiv  

– informera om 
lokalföreningens, 
länsföreningens och 
riksförbundets 
verksamhet 

– rekrytera medlemmar 
– erbjuda medlemmarna ett 

aktivt och meningsfullt 
medlemskap 

 
 
§ 3 Organisation 
Lokalföreningens organ 
utgörs av årsmöte, styrelse, 
förtroendevalda revisorer 
och valberedning. Årsmötet 
väljer styrelse, 
egenvårdsombud för 
hjärta/kärl, egenvårdsombud 
för lunga samt 
studieorganisatör, 
förtroendevalda revisorer 
och valberedning. 
Lokalföreningen ska vara 
ansluten till riksförbundet 
och sin länsförening. 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
Lokalföreningens 
verksamhetsår är 1 januari - 
31 december. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
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§ 5 Medlemsformer 
Mom. 1 Medlemskap 
Enskild person som har eller 
har haft en hjärt- eller 
lungsjukdom samt anhörig 
som godkänner 
lokalföreningens och 
riksförbundets stadgar har 
rätt till medlemskap. 
 
Mom. 2 Stödjande 
medlemskap 
Enskild person som 
godkänner lokalföreningens 
och riksförbundets stadgar 
kan erhålla ett stödjande 
medlemskap efter beslut i 
styrelsen. 
 
 
 
Mom. 3 Medlemsavgifter 
Varje medlem betalar till 
lokalföreningen en 
medlemsavgift som fastställs 
av årsmötet. 
 
 
 
 
 
Mom. 4 Uteslutning 
För uteslutning av medlem 
gäller vad som reglerats i 
riksförbundets stadgar § 5, 
mom. 6.  
 
(Från riksförbundets stadgar 
§ 5 mom. 6 
”Ansluten organisation eller 
medlem som uppenbart 
skadar riksförbundets 
verksamhet, bryter mot dess 
stadgar eller av kongressen 
fattade beslut, kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas 
ur riksförbundet efter 
anmälan och hörande av 
länsförening och/eller 
lokalförening. Den uteslutne 

§ 5 Medlemsformer 
Mom. 1 Medlemskap 
Enskild person som 
godkänner lokalföreningens 
och riksförbundets stadgar 
har rätt till medlemskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mom. 2 Medlemsavgifter 
Varje medlem betalar en 
medlemsavgift som fastställs 
av riksförbundets kongress. 
Förbundsstyrelsen beslutar 
om hur medlemsregistrering 
och inkassering av 
medlemsavgifter ska göras. 
 
 
Mom. 3 Uteslutning 
För uteslutning av medlem 
gäller vad som reglerats i 
riksförbundets stadgar § 5, 
mom. 5.  
 
(Från riksförbundets stadgar 
§ 5 mom. 5 
”Ansluten förening eller 
medlem som uppenbart 
skadar riksförbundets 
verksamhet, bryter mot dess 
stadgar eller av kongressen 
fattade beslut, kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas 
ur riksförbundet efter 
anmälan och hörande av 
länsförening och/eller 
lokalförening eller 

§ 5 Medlemsformer 
 
Vidgning av 
medlemsgruppen. 
 
 
 
 
 
 
Stödjande medlemskap 
försvinner i 
lokalföreningarna med 
hänsyn till förändringen i 
mom. 1. Stödmedlemskap 
finns i stadgeförslaget endast 
i riksförbundet. 
 
 
 
 
 
Se motsvarande skrivning i 
riksförbundets stadgar. Obs. 
ändringen av numreringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare mom. 6, nu mom. 
5. 
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kan begära prövning av 
beslutet vid nästa kongress 
och har då rätt att själv eller 
genom ombud föra sin 
talan”) 
 
 
 
§ 6 Årsmötet 
Mom. 1 Årsmötet 
Lokalföreningens högsta 
beslutande organ är årsmötet 
som sammanträder före 
februari månads utgång på 
plats som styrelsen beslutar. 
 
Extra årsmöte ska inkallas: 
1. Då minst en tredjedel av 
medlemmarna har begärt 
det. 
2. Om minst två tredjedelar 
av styrelsens ledamöter så 
begär.  
 
Extra årsmöte ska hållas 
inom 30 dagar efter att 
begäran kommit till 
styrelsen och endast 
behandla de frågor som 
föranlett det extra årsmötet. 
 
 
Mom. 2 Representation 
Varje medlem äger rätt att 
delta i årsmötet. 
 
Mom. 3 Kallelse 
Skriftlig kallelse ska sändas 
till medlemmarna minst 30 
dagar före årsmötets 
öppnande. Förslag till 
dagordning, verksamhets- 
och revisionsberättelse för 
det gångna året, av styrelsen 
behandlade motioner, 
valberedningens förslag 
samt övriga handlingar ska 
vara tillgängliga 14 dagar 
före årsmötet på plats som 
meddelats av styrelsen. Vid 

medlemsorganisation. Den 
uteslutne kan begära 
prövning av beslutet vid 
nästa kongress och har då 
rätt att själv eller genom 
ombud föra sin talan”) 
 
 
§ 6 Årsmötet 
Mom. 1 Årsmötet 
Lokalföreningens högsta 
beslutande organ är årsmötet 
som sammanträder varje år 
före februari månads utgång 
på plats som styrelsen 
beslutar. 
 
Extra årsmöte ska inkallas: 
1. Då minst en tredjedel av 
medlemmarna har begärt 
det. 
2. Om minst två tredjedelar 
av styrelsens ledamöter 
begär det.  
 
Extra årsmöte ska hållas 
inom 30 dagar efter att 
begäran kommit till 
styrelsen och endast 
behandla de frågor som 
föranlett det extra årsmötet. 
 
Mom. 2 Representation 
Varje medlem äger rätt att 
delta i årsmötet. 
 
Mom. 3 Kallelse 
Skriftlig kallelse ska sändas 
till medlemmarna minst 30 
dagar före årsmötets 
öppnande. Förslag till 
dagordning, verksamhets-, 
ekonomisk- och 
revisionsberättelse för det 
gångna året, av styrelsen 
behandlade motioner, 
valberedningens förslag 
samt övriga handlingar ska 
vara tillgängliga 14 dagar 
före årsmötet på plats som 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 Årsmötet 
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extra årsmöte ska skriftlig 
kallelse sändas till 
medlemmarna minst 14 
dagar före extra årsmötets 
öppnande. I kallelsen ska de 
frågor som föranlett det 
extra årsmötet meddelas.  
 
 
Mom. 4 Dagordning 
Vid ordinarie årsmöte ska 
följande ärenden behandlas: 
 Mötet öppnas 
 Fastställande av 

röstlängd 
 Fastställande av 

dagordning 
 Årsmötets behöriga 

sammankallande 
 Val av 

årsmötesordförande 
 Val av 

årsmötessekreterare 
 Val av protokolljusterare 
 Val av rösträknare 
 Styrelsens verksamhets- 

och ekonomiska 
berättelse 

 Revisorernas berättelse 
 Styrelsens ansvarsfrihet 
 Behandling av motioner 
 Behandling av styrelsens 

förslag 
 Fastställande av 

lokalföreningens 
verksamhetsplan 

 Fastställande av årsavgift 
för nästkommande år 

 Fastställande av budget 
 Val av ordförande 
 Val av kassör  
 Val av ledamöter till 

styrelsen 
 Val av ersättare till 

styrelsen 
 Val av studieorganisatör  
 Val av eftervårdsombud 

hjärta  

meddelats av styrelsen. Vid 
extra årsmöte ska skriftlig 
kallelse sändas till 
medlemmarna minst 14 
dagar före extra årsmötets 
öppnande. I kallelsen ska de 
frågor som föranlett det 
extra årsmötet meddelas.  
 
Mom. 4 Dagordning 
Vid ordinarie årsmöte ska 
följande ärenden behandlas: 
 Mötet öppnas 
 Fastställande av 

röstlängd 
 Fastställande av 

dagordning 
 Årsmötets behöriga 

sammankallande 
 Val av 

årsmötesordförande 
 Val av 

årsmötessekreterare 
 Val av protokolljusterare 
 Val av rösträknare 
 Styrelsens verksamhets- 

och ekonomiska 
berättelse 

 Revisorernas berättelse 
 Styrelsens ansvarsfrihet 
 Behandling av motioner 
 Behandling av styrelsens 

förslag 
 Fastställande av 

lokalföreningens 
verksamhetsplan 

 Fastställande av årsavgift 
för nästkommande år 

 Fastställande av budget 
 Fastställande av arvode 

till styrelsen 
 Fastställande av 

instruktion för 
valberedning 

 Fastställande av 
instruktion för revision 

 Val av ordförande 
 Val av kassör  
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 Val av eftervårdsombud 
lunga   

 Val av revisorer  
 Val av ersättare till 

revisorer 
 Val av ombud till 

länsföreningens 
årsmöte* 

 Val av ersättare till 
länsföreningens 
årsmöte* 

 Val av ordförande till 
valberedning  

 Val av ledamöter till 
valberedning  

 Val av ersättare till 
valberedning 

 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
* Ledamot i länsföreningens 
styrelse är inte valbar som 
ombud eller ersättare till 
länsföreningens årsmöte. 
 
 
Mom. 5 Rättigheter och 
beslutsfattande 
Varje medlem som deltar vid 
årsmötet har yttrande-, 
förslags- och rösträtt. 
Fullmaktsröstning är inte 
tillåten. Föreningens 
föredragande tjänsteman har 
yttrande- och förslagsrätt. 
Övrig anställd personal har 
yttranderätt. Beslut kan inte 
fattas i sakfråga som inte är 
föranmäld på dagordningen. 
 
 
 
 
 

 Val av ledamöter till 
styrelsen 

 Val av ersättare till 
styrelsen 

 Val av studieorganisatör 
 Val av egenvårdsombud, 

hjärta, kärl och lunga. 
 Val av 

förtroenderevisorer  
 Val av ersättare till 

förtroenderevisorer 
 Val av ombud till 

länsföreningens 
årsmöte* 

 Val av ersättare till 
länsföreningens 
årsmöte* 

 Val av ledamöter till 
valberedning  

 Val av sammankallande i 
valberedning 

 Val av ersättare till 
valberedning 

 Mötet avslutas 
 
* Ledamot i länsföreningens 
styrelse är inte valbar som 
ombud eller ersättare till 
länsföreningens årsmöte. 
 
 
Mom. 5 Rättigheter och 
beslutsfattande 
Varje medlem som deltar vid 
årsmötet har yttrande-, 
förslags- och rösträtt. 
Fullmaktsröstning är inte 
tillåten. Varje enskild 
medlem äger rätt att 
nominera till 
förtroendeuppdrag. 
Föreningens föredragande 
tjänsteman har yttrande- och 
förslagsrätt. Övrig anställd 
personal har yttranderätt. 
Beslut kan inte fattas i 
sakfråga som inte är 
föranmäld på dagordningen. 
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Mom. 6 Motioner 
Motionsrätt tillkommer varje 
enskild medlem. Motion ska 
vara skriftlig och inkommen 
till lokalföreningen senast 
det datum som styrelsen 
meddelat. Styrelsen avger 
yttrande över motionerna. 
 
 
§ 7 Styrelse 
Mom. 1Styrelse 
Lokalföreningens styrelse 
väljs av årsmötet och är 
förenings verkställande och 
högsta beslutande organ 
mellan årsmötena. Styrelsen 
utövar ledningen av 
lokalföreningens verksamhet 
i överensstämmelse med 
dessa stadgar, 
årsmötesbeslut, 
verksamhetsplan, 
förbundsstyrelsebeslut samt 
kongressbeslut.  
 
Styrelsen ska bestå av 
ordförande, kassör, minst tre 
ordinarie ledamöter och 
ersättare. Antalet ska vara 
udda, ordföranden inräknad. 
En majoritet av styrelsens 
ledamöter bör bestå av 
personer som själva har eller 
har haft en hjärt- eller 
lungsjukdom. En jämn 
könsfördelning ska 
eftersträvas. Likaså ska jämn 
fördelning mellan hjärt- och 
lungsjuka eftersträvas. 
 
 
Mom. 2 Mandatperiod 
Mandatperioden är för: 

 ordförande, två år 
 kassör, två år 
 ordinarie ledamöter, 

två år 
 ersättare, ett år 

Mom. 6 Motioner 
Motionsrätt tillkommer varje 
enskild medlem. Motion ska 
vara skriftlig och inkommen 
till lokalföreningen senast 
det datum som styrelsen 
meddelat. Styrelsen avger 
yttrande över motionerna. 
 
 
§ 7 Styrelse 
Mom. 1Styrelse 
Lokalföreningens styrelse 
väljs av årsmötet och är 
förenings verkställande och 
högsta beslutande organ 
mellan årsmötena. Styrelsen 
utövar ledningen av 
lokalföreningens verksamhet 
i överensstämmelse med 
dessa stadgar, 
årsmötesbeslut, 
verksamhetsplan, 
förbundsstyrelsebeslut samt 
kongressbeslut.  
 
Styrelsen ska bestå av 
ordförande, kassör och minst 
tre ordinarie ledamöter och 
ersättare. Antalet ska vara 
udda, ordföranden inräknad. 
En majoritet av styrelsens 
ledamöter ska bestå av 
personer som har erfarenhet 
av hjärt-, kärl- eller 
lungsjukdom. En jämn 
könsfördelning ska 
eftersträvas. Maximal 
sammanhängande tid i 
styrelsen är 12 år, oavsett 
uppdrag. 
 
Mom. 2 Mandatperiod 
Mandatperioden är för: 

 ordförande, två år 
 kassör, två år 
 ordinarie ledamöter, 

två år 
 ersättare, ett år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Styrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfarenhet, se motsvarande 
paragrafer i riksförbundet 
och länsföreningarna. 
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Valen ska ske växelvis för 
att undvika att hela styrelsen 
avgår samtidigt. Vid 
ordinarie ledamots avgång ur 
styrelsen inträder ersättare i 
den ordning de valts av 
årsmötet. Fyllnadsval av 
ersättare görs inte. Valbar till 
ledamot eller ersättare är 
varje enskild medlem med 
undantag av i föreningen 
anställd tjänsteman. 
Lokalföreningens 
tjänsteman/män har 
yttrande- och förslagsrätt. 
 
Mom. 3 Konstituering 
Styrelsen sammanträder 
omedelbart efter årsmötet för 
konstituering. Styrelsen ska 
inom sig utse två eller flera 
personer att teckna 
föreningens firma, alltid två i 
förening, samt utfärda 
attestregler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mom. 4 Arbetsformer 
Kallelse till sammanträde 
ska sändas till ordinarie 
ledamöter och ersättare och 
för kännedom till revisorer 
och valberedningens 
ordförande. Styrelsen kan 
inom sig utse ett 
arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska 
förbereda de frågor som ska 
handläggas av styrelsen. 
Arbetsutskottet kan besluta i 
frågor som styrelsen 
delegerat. Styrelsen äger rätt 
att försälja fast och lös 
egendom som 

Valen ska ske växelvis för 
att undvika att hela styrelsen 
avgår samtidigt. Vid 
ordinarie ledamots avgång 
ur styrelsen inträder ersättare 
i den ordning de valts av 
årsmötet. Fyllnadsval av 
ersättare görs inte. Valbar 
till ledamot eller ersättare är 
varje enskild medlem med 
undantag av i föreningen 
anställd tjänsteman. 
Lokalföreningens 
tjänsteman/män har 
yttrande- och förslagsrätt. 
 
Mom. 3 Konstituering 
Styrelsen sammanträder 
omedelbart efter årsmötet 
för konstituering. Styrelsen 
ska inom sig utse två eller 
flera personer att teckna 
föreningens firma, alltid två 
i förening, samt utfärda 
attestregler. Styrelsen kan 
besluta om sin 
sammansättning och 
konstituera sig på nytt om 
oklarhet uppstår vid 
frånfälle. Den nya styrelsen 
anmäls till länsföreningen 
och till riksförbundet.  
 
Mom. 4 Arbetsformer 
Kallelse till sammanträde 
ska sändas till ordinarie 
ledamöter och ersättare och 
för kännedom till revisorer 
och valberedningens 
ordförande. Sammanträdena 
protokollförs. Styrelsen kan 
inom sig utse ett 
arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska 
förbereda de frågor som ska 
handläggas av styrelsen. 
Arbetsutskottet kan besluta i 
frågor som styrelsen 
delegerat. Styrelsen äger rätt 
att försälja fast och lös 
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lokalföreningen erhållit som 
gåva eller genom testamente. 
 
 
 
Styrelsen anställer personal 
och beslutar om 
arbetsordning och 
anställningsvillkor. Styrelsen 
är beslutsmässig när en mer 
än hälften av ledamöterna är 
närvarande och eniga.  
Protokoll sänds kontinuerligt 
till revisorer och 
valberedning. 
 
 
§ 8 Revision 
Styrelsens verksamhet, 
förvaltning och räkenskaper 
ska granskas av två 
revisorer. Årsmötet väljer 
två revisorer och två 
ersättare. Mandattiden är för:  

 revisorer, två år 
 ersättare, ett år 

Valen ska ske växelvis för 
att undvika att revisorerna 
avgår samtidigt. Revisorerna 
ska lämna berättelse till 
årsmötet. Vid minst ett 
tillfälle per år ska styrelsen 
bjuda in revisorerna att delta 
vid styrelsemöte. 
Revisorerna har yttrande- 
och förslagsrätt vid 
styrelsemöten. 
Riksförbundet äger rätt att 
under pågående 
verksamhetsår verkställa 
särskild revision eller vidta 
andra åtgärder som kan 
anses påkallade. Maximal tid 
för förtroendevald revisor är 
15 år. 
 
 
 
 
 

egendom som 
lokalföreningen erhållit som 
gåva eller genom testamente. 
 
Styrelsen anställer personal 
och beslutar om 
arbetsordning och 
anställningsvillkor. Styrelsen 
är beslutsmässig när en mer 
än hälften av ledamöterna är 
närvarande.  Protokoll sänds 
kontinuerligt till revisorer 
och valberedning. 
 
 
 
 
§ 8 Revision 
Styrelsens verksamhet, 
förvaltning och räkenskaper 
ska granskas av två 
revisorer. Årsmötet väljer 
två revisorer och två 
ersättare. Mandattiden är för:  

 revisorer, två år 
 ersättare, ett år 

Valen ska ske växelvis för 
att undvika att revisorerna 
avgår samtidigt. Revisorerna 
ska lämna berättelse till 
årsmötet och 
rekommenderar eller 
avstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen. Vid minst ett 
tillfälle per år ska styrelsen 
bjuda in revisorerna att delta 
vid styrelsemöte. 
Revisorerna har yttrande- 
och förslagsrätt vid 
styrelsemöten. 
Riksförbundet äger rätt att 
under pågående 
verksamhetsår verkställa 
särskild revision eller vidta 
andra åtgärder som kan 
anses påkallade. 
Förtroenderevisorerna 
arbetar enligt årsmötets 
instruktioner. Maximal tid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Revision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motsvarande förändring 
föreslås för riksförbundet 
och länsföreningarna. 
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§ 9 Valberedning 
Valberedningen består av 
minst tre ledamöter varav en 
ordförande, samt minst en 
ersättare. 
Mandatperioden är för: 

 ledamöter, två år 
 ersättare, ett år 

Valen ska ske växelvis för 
att undvika att hela 
valberedningen avgår 
samtidigt. Valberedningen 
arbetar enligt årsmötets 
fastställda riktlinjer, föreslår 
eventuellt arvode och 
fastställer sista dag för 
nominering. Vid minst ett 
tillfälle per år ska styrelsen 
bjuda in valberedningen att 
delta vid styrelsemöte. 
Valberedningen har 
yttranderätt vid 
styrelsemöten. Maximaltid 
för ledamot i valberedning är 
15 år. 
 
 
§ 10 Allmänna 
bestämmelser 
Lokalföreningen bör hålla 
möten för medlemmarna 
minst fyra gånger per år, 
inklusive årsmötet. Styrelsen 
ska efter verksamhetsårets 
slut rapportera till 
riksförbundet och 
länsföreningen enligt 
riksförbundets anvisningar. 
Lokalföreningen kan 
anslutas till och samverka 
med lokala organisationer 
vars verksamhet och 
inriktning sammanfaller med 
lokalföreningens intressen. 
Årsmötet beslutar om 
anslutning i varje enskilt 

som förtroenderevisor är 12 
år. 
 
 
§ 9 Valberedning 
Valberedningen består av 
högst tre ledamöter varav en 
sammankallande, samt minst 
en ersättare. 
Mandatperioden är för: 

 ledamöter, två år 
 ersättare, ett år 

Valberedningen arbetar 
enligt årsmötets 
instruktioner, föreslår 
eventuellt arvode och 
fastställer sista dag för 
nominering. Vid minst ett 
tillfälle per år ska styrelsen 
bjuda in valberedningen att 
delta vid styrelsemöte. 
Valberedningen har 
yttranderätt vid 
styrelsemöten. Maximal 
sammanhängande tid för 
ledamot i valberedning är 12 
år. 
 
 
 
 
§ 10 Allmänna 
bestämmelser 
Lokalföreningen bör hålla 
möten för medlemmarna 
minst fyra gånger per år, 
inklusive årsmötet. Styrelsen 
ska efter verksamhetsårets 
slut rapportera till 
riksförbundet och 
länsföreningen enligt 
riksförbundets anvisningar. 
Lokalföreningen kan 
anslutas till och samverka 
med lokala organisationer 
vars verksamhet och 
inriktning sammanfaller med 
lokalföreningens intressen. 
Årsmötet beslutar om 
anslutning i varje enskilt 

 
 
 
 
§ 9 Valberedning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanhängande tid i 
valberedningen, oavsett 
uppdrag. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Allmänna 
bestämmelser 
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fall. Om lokalföreningen vill 
bedriva kommersiell 
verksamhet ska den i förväg 
godkännas av 
förbundsstyrelsen, som äger 
rätt att kontrollera 
verksamheten.  
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Stadgeändring 
Ändring eller tillägg till 
dessa stadgar kan endast ske 
genom motion eller förslag 
från styrelsen till årsmötet. 
Beslut ska fattas med två 
tredjedels majoritet vid 
ordinarie årsmöte och ska 
för att vara giltigt godkännas 
av förbundsstyrelsen. 
 
 
§ 12 Lokalförenings 
upplösning 
Beslut om lokalförenings 
upplösning ska för att vara 
giltigt fattas med två 
tredjedels majoritet vid två 
på varandra följande 
årsmöten, varav ett ska vara 
ordinarie, med en tidsrymd 
av minst 90 dagar mellan 
mötena. Direkt efter beslut 
nummer två ska styrelsen 
överlämna samtliga 
handlingar till 
länsföreningens styrelse för 
avslutande revision och 
beslut om ansvarsfrihet.  
 
 
Beslutas om upplösning ska 
styrelsen ansvara för att 
lokalföreningens tillgångar 
överlämnas till 
länsföreningen som har att 

fall. Förbundsstyrelsen 
beslutar om de policyer och 
riktlinjer som gäller för alla 
medlemsföreningarna i 
Riksförbundet HjärtLung, 
Om lokalföreningen vill 
bedriva kommersiell 
verksamhet ska den i förväg 
godkännas av 
förbundsstyrelsen, som äger 
rätt att kontrollera 
verksamheten.  
 
 
§ 11 Stadgeändring 
Ändring eller tillägg till 
dessa stadgar kan endast ske 
genom motion eller förslag 
från styrelsen till årsmötet. 
Beslut ska fattas med två 
tredjedels majoritet vid 
ordinarie årsmöte och ska 
för att vara giltigt godkännas 
av förbundsstyrelsen. 
 
 
§ 12 Lokalförenings 
upplösning 
Föreligger risk för 
upplösning ska 
länsföreningen meddelas i 
god tid. Sammanslagning 
med närliggande 
lokalförening ska prövas 
som alternativ till 
nedläggning. Beslut om 
lokalförenings upplösning 
ska för att vara giltigt fattas 
med två tredjedels majoritet 
vid två på varandra följande 
årsmöten, varav ett ska vara 
ordinarie, med en tidsrymd 
av minst 90 dagar mellan 
mötena. Direkt efter beslut 
nummer två ska styrelsen 
överlämna samtliga 
handlingar till 
länsföreningens styrelse för 
avslutande revision och 
beslut om ansvarsfrihet. 

Jämför Länsföreningarnas 
föreslagna stadgar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Stadgeändring 
Kongressen fastställer 
stadgar och svarar också för 
ev. ändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12 Lokalförenings 
upplösning 
Ny varselregel. 
 
 
Sammanslagning mellan en 
eller flera lokalföreningar 
anges som alternativ till 
nedläggning. 
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förvalta dessa och återlämna 
dem vid bildande av ny 
lokalförening inom samma 
geografiska område såvida 
detta sker inom fem år. Efter 
fem år tillfaller samtliga 
tillgångar länsföreningen för 
att användas i dess 
verksamhet. 
 

Beslutas om upplösning ska 
styrelsen ansvara för att 
lokalföreningens tillgångar 
överlämnas till 
länsföreningen som har att 
förvalta dessa och återlämna 
dem vid bildande av ny 
lokalförening inom samma 
geografiska område såvida 
detta sker inom fem år. 
Alternativt ska medlen 
tillföras den förening som 
bildats genom 
sammanslagning. Efter fem 
år tillfaller annars samtliga 
tillgångar länsföreningen för 
att användas i dess 
verksamhet. 
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