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Ramprogram *Med reservation för eventuella ändringar.

Dag 1 onsdag den 1 juni: 
10.00-13.00  
11.30-13.00  
13.00 
13.00-17.00  
19.00 

Dag 2 torsdag 2 juni: 
07.00-09.00 
09.00-12.30 
12.30-13.30 
13.30-17.00 
19.00-19.30 
19.30 

Dag 3 fredag 3 juni: 
07.00-09.00 
09.00-10.30 
12.30-13.30 
13.30-15.30 
15.00-15.30 

Incheckning och registrering. 
Lunch.
Kongressens öppnande. 
Förhandlingar inkl. paus. 
Middag. 

Frukost. 
Förhandlingar inkl. paus. 
Lunch. 
Förhandlingar inkl. paus. 
Mingel på terrassen. 
Kongressmiddag. 

Frukost. 
Förhandlingar inkl. paus. 
Lunch. 
Förhandlingar inkl. paus. 
Avslutning. 

Kongressmaterial till kongressen 1-3 juni 2022
Häfte 1: Kongresshandlingar 
Häfte 2: Motioner och motionssvar 1-27. 
Häfte 3: Motioner och motionssvar 28-53. 
Övrigt material: Årsredovisningar 2019-2021, kompendium m.m. 
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Förslag till dagordning för kongressen 2022 

1) Kongressens öppnande. 

2) Fastställande av röstlängd. 

3) Fastställande av dagordning och arbetsordning. 

4) Kongressens behöriga sammankallande. 

5) Val av kongressfunktionärer 

a) Val av presidium, 2 st mötesordföranden. 

b) Val av kongressekreterare, 4 st. 

c) Val av protokollsjusterare, 3 st. 

d) Val av rösträknare, 3 st. 

e) Val av redaktionsutskott, 3 st. 

6) Fastställa nomineringstid till valet av valberedning. 

7) Redovisning åtgärder med anledning av kongressbeslut 2019 (häfte 1). 

8) Redovisning verksamhetberättelse och årsredovisning för tre år. 

a) Verksamhetsberättelse 2019. 

b) Årsredovisning 2019 

c) Revisorernas berättelse 2019. 

d) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019. 

e) Verksamhetsberättelse 2020. 

f) Årsredovisning 2020. 

g) Revisorernas berättelse 2020 

h) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2020. 

i) Verksamhetsberättelse 2021.  

j) Årsredovisning 2021. 

k) Revisorernas berättelse 2021. 

l) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2021. 

9) Behandling av motioner och motionssvar (häfte 2-3). 

10) Behandling av förbundsstyrelsens propositioner (häfte 1). 

11) Behandling av förslag till verksamhetsinriktning (häfte 1).  

12) Fastställande av medlemsavgift och förbundsavgift (häfte 1). 
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13) Fastställande av rambudget (häfte 1). 

14) Fastställande av arvode till förtroendevalda (häfte 1). 

15) Fastställande av instruktion för valberedningen (häfte 1). 

16) Fastställande av instruktion för förbundsrevisorerna (häfte 1). 

17) Val av arbetsutskott (häfte 1). 

a) Val av förbundsordförande  

b) Val av 1:e vice förbundsordförande.  

c) Val av 2:e vice förbundsordförande. 

18) Val av ledamöter till förbundsstyrelsen (häfte 1). 

19) Val av ersättare till förbundsstyrelsen (häfte 1). 

20) Val av revisorer (häfte 1). 

a) Val av auktoriserad revisor. 

b) Val av förbundsrevisorer. 

c) Val av ersättare till förbundsrevisorerna. 

21) Valberedningen (häfte 1). 

a) Val av ordförande till valberedning. 

b) Val av ledamöter till valberedning. 

c) Val av ersättare till valberedning. 

22) Gästerna har ordet. 

23) Kongressuttalande. 

24) Kongressens avslutning. 

  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att       godkänna dagordningen för Riksförbundet HjärtLungs 38:e kongress.  

 

  



4

Till kongressen 2022

hjart-lung.se

Förslag till mötes- och arbetsordning 
Förslag till kongressen 

Styrelsen föreslår att mötet fattar beslut i plenum. 
Vid debatt i plenum behandlar mötet en fråga i taget.  
Debatten ska ske i talarstolen med mikrofon. 
En replik kan begäras och besvaras på plats. Då får man en mikrofon att tala i. 

Yttrande och förslagsrätt 

Yttrande, förslags- och rösträtt tillkommer varje ombud på riksförbundets kongress. 
Varje ombud har en röst och fullmakt är inte tillåten. 
Förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare, revisorer och valberedning liksom 
riksförbundets chefstjänsteman har yttrande- och förslagsrätt.  
Övrig personal på förbundskansliet har yttranderätt. Kongressen kan besluta att 
medge yttranderätt för annan person i viss fråga eller för resten av kongressen. 

Behandling av ärenden 

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

Begära ordet, talarordning och debatt 

Den som önskar ordet ska begära ordet skriftligen på en begära-ordet-lapp.  
Lappen lämnas till presidiet, det finns kongressvärdar som lämnar över lappen. 
Mötesordförande fördelar ordet enligt upprättad talarlista.  
Talarlistan kan brytas av ordningsfråga, sakupplysning och replik, efter 
mötesordförandens godkännande. 
En replik begärs från salen genom att lyfta sin nummerlapp. En kongressvärd 
kommer med mikrofon.  
En begränsning av talartiden för debattinlägg och repliker kan komma att begäras, 
om kongressens tidsplanering äventyras. 
Reservationer ska avges skriftligen till tjänstgörande ordförande i presidiet före 
kongressens avslutande. 
Förslag om streck i debatten avges muntligt. Även tjänstgörande ordförande äger 
rätt att föreslå streck. Efter att streck satts i debatten så får inga nya förslag lämnas. 

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. 
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Röstning 

Röstning sker med acklamation genom att säga ja eller nej i plenum.  
Begärs votering genomförs en röstning med verktyget mentometer (bifall, avslag, 
avstår).  
Enkel majoritet gäller för alla frågor utom stadgefrågor som kräver två tredjedels 
majoritet.  
Vid lika röstetal ska tjänstgörande ordförande fälla utslag. 
Personval ska ske slutet om någon begär det och genomförs genom mentometer där 
en röstning då sker anonymt.  
Personval görs på namn som föreslagits under nomineringsprocessen.  
Vid lika röstetal avseende personval ska lotten fälla utslag. 

Valbarhet 

Valbar till riksförbundet är den som är medlem i riksförbundet samt nominerad till 
valberedningen i behörig tid (30/11-21). Riksförbundets valberedning har beslutat 
att den som är nominerad till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen automatiskt 
även är nominerad till ersättare i förbundsstyrelsen.  

Ombudens närvaro 

Ombud som helt lämnar kongressen ska då denne frånträder sitt uppdrag meddela 
det till sekretariatet samt återlämna sitt ombudsnummer. En eventuell ersättare ska 
anmäla sig.  
Även vid längre permission, där ombud inte kan följa förhandlingarna, ska 
ombudsnumret inlämnas till sekretariatet. Förändringar i representationen 
meddelas kongressen och förs in i protokollet.  

Kongressprotokollet 

Kongressprotokollet är ett beslutsprotokoll som efter justering. Det kommer att 
skickas ut till berörda samt läggas upp på hemsidan. Förhandlingarna bandas och 
arkiveras. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att      arbeta enligt föreslagen mötes- och arbetsordning.
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Checklista för beslut och handling från kongressen 2019 

Nedan följer en rapport av förbundsstyrelsens (FS) arbete med att verkställa kongressens 
beslut. En fördjupning av perioden redogörs för främst i våra verksamhetsberättelser och 
årsredovisningar för kongressperioden.  
För detaljerad redovisning av kongressens beslut: länk till protokollet 2019. 

Verksamhetsinriktning och rambudget 2020 – 2022 
Att godkänna verksamhetsinriktningen och rambudgeten för perioden 2020-2022. 
Kongressen beslutade 2019:  
Att bifalla förbundsstyrelsens förslag, samt  
att bifalla ett tilläggsförslag om bassängträning, dvs ett yrkande om att FS verkar med 
upplysning till vården i denna fråga. Att få vården att förstå att man spar pengar när man kör 
egenvård och vattengympa, där är vi överens. 
Hur: Verksamhetsberättelser och årsredovisningar  

Ny vision för Riksförbundet HjärtLung 
Kongressen beslutade: 
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. 
Hur: Verksamhetsberättelser. 

Enhetlig medlemsavgift 
Kongressen beslutade: 
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 2022 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. 
Hur? Information i våra vanliga kanaler till föreningarna inför årsmöten 2020 samt till alla 
medlemmar genom Status och hemsidan. 

Inkassering av medlemsavgiften 
Kongressen beslutade: 
Att genom stadgarna ge styrelsen i uppdrag att besluta hur inkasseringen av 
medlemsavgiften ska ske. 
Hur? FS tog beslut i september 2019 om att alla föreningar behöver ansluta sig till central 
inkassering under 2019, och nu är alla med. 
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Byte av juridiskt namn 
Kongressen beslutade: 
Att förbundet byter juridiskt namn från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund till vårt tilltalsnamn 
Riksförbundet HjärtLung, samt 
att lokal- och länsföreningar genomför följdändringar av sina juridiska namn. 
Hur? Riksförbundet har ändrat namn hos Skatteverket och föreningarna tog beslut på sina 
årsmöten, information till föreningarna har gått ut till årsmötet. 

Instruktion för valberedningen 
Kongressen beslutade: Att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 
Hur? Information har gått ut till föreningarna om att man kan inspireras av riksförbundets 
instruktion när man tar fram en egen. Varje förening har på årsmötets dagordning att fastställa en 
instruktion. 

Instruktion för revisorerna 
Kongressen beslutade: Att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 
Hur? Information har gått ut till föreningarna om att man kan inspireras av riksförbundets 
instruktion när man tar fram en egen. Varje förening har på årsmötets dagordning att fastställa en 
instruktion. 

Arvode till förtroendevalda 
Kongressen beslutade: Att bifalla valberedningens förslag. 
Hur? Utbetalningar av arvode enligt beslut. 

Nya stadgar 
Redogör för förbundstyrelsens förslag till nya stadgar och framhåller att ambitionen varit att 
harmonisera för riksförbundet, länsförening och lokalförening. 
Det är medlemmarna man arbetar för och inget annat. En ordförandekonferens arrangerades i 
april 2018 och en remiss har varit ute i landet under hösten 2018 för att diskutera 
organisationsfrågan.  

Riksförbundets stadgar 
Kongressen beslutade 2019: 
Att bifalla § 1-6 i riksförbundets stadgar. 
Att enhälligt bifalla förslaget till riksförbundets stadgar. 

Länsföreningens stadgar 
FS framhåller att i § 10 Allmänna bestämmelser i nya förslaget ser länsföreningens roll lite 
tydligare ut. I § 2 är det mer att man ska lyssna och känna sig för, för att sedan under 
§ 10 vidta eventuella åtgärder.  
Kongressen beslutade 2019:  
Att bifalla § 1 Länsföreningen HjärtLung, 
att bifalla § 3 Organisation, 
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att bifalla § 4-6, 
att bifalla § 2 Ändamål och verksamhet , 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag § 7 Styrelsen i länsföreningarnas stadgar. 
Ett avslag på tilläggsförslaget från ombud Marianne Kjellqvist angående att ”undantag ska 
kunna ges avseende tidsgränserna” på § 7 Styrelsen och § 8 Revision. 
Att enhälligt bifalla förslaget på stadgar för länsföreningar. 

Lokalföreningens stadgar 
Kongressen beslutade 2019:  
Att bifalla § 1 Föreningen HjärtLung, § 2 Ändamål och verksamhet,  
§ 3 Organisation, § 4 Verksamhetsår, § 5 Medlemsformer, § 6 Årsmötet i lokalföreningarnas 
stadgar, 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag angående § 7 Styrelsen i lokalföreningarnas stadgar, 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag angående § 8 Revision i lokalföreningarnas stadgar, 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag på § 9 Valberedning, § 10 Allmänna bestämmelser, § 11 
Stadgeändring på lokalföreningarnas stadgar, 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till § 12 Lokalföreningarnas upplösning i lokalföreningarnas 
stadgar, 
att enhälligt bifalla förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar, samt 
att anse stadgarna omedelbart justerade. 
Hur? Genom tryck och distribution av nya stadgar och genom information och samtal om stadgarna 
vid dialogmöten, ordförandemöten mm. 

Motion nr 1 - Stadgar som reglerar sammanslagningar av lokalföreningar. 
Kongressen beslutade: 
Anse motionen besvarad genom stadgeförslaget i stadgarna Lokalföreningar §12 
Lokalföreningens upplösning. 

§ 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. Föreligger risk för 
upplösning ska länsföreningen meddelas i god tid.  
    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 kan medlen tillföras den 
föreningen som bildats genom sammanslagning. Efter fem år tillfaller annars samtliga tillgångar 
länsföreningen för att användas i dess verksamhet.  Hur? Se verkställandet av nya stadgarna ovan. 
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Motion nr 2 Hälsocoacher 
Motionären föreslår att Riksförbundet HjärtLung ska ha Hälsocoacherna direkt under 
Riksförbundet, att betala arvode/lön som baseras på antalet träffar man haft samt att 
reseersättning och kostnad för arbetsmaterial ska betalas. 
FS yttrande: De ligger redan under riksförbundet, likabehandling med andra uppdrag bör ske och det 
är svårt att uttala sig om, reseersättning och utlägg för arbetsmaterial betalas redan idag. 
Kongressen beslutade: Anse motionen besvarad. 
Hur? Verksamhetsberättelser. I oktober 2021 beslutade FS om ”Riktlinjer arvodering förtroendevalda 
och riksfunktionärer”  

Motion nr 3 Samverkan över föreningsgränserna 
Yrkar att utvärdera hur samverkan över föreningsgränser kan underlättas. 

 
Motion nr 4 Ett samarbete som leverar mervärde till riksföreningarna 
och HjärtLung 
Yrkar att kongressen beslutar om att initiera en aktivitet som har som mål att identifiera 
områden där det finns synergier att hämta och även presentera en projektplan för att skapa 
dessa synergier. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion; Nr 3 och 4 
Vi har inom Riksförbundet HjärtLung både lokalföreningar med fokus på opinionsbildning, 
gemenskap och lokala aktiviteter, samt medlemsorganisationer med verksamhet som utgår från en 
specifik diagnos. Alla är vi dock medlemmar i Riksförbundet HjärtLung och förbundsstyrelsen ser det 
som önskvärt att vi i så stor utsträckning som möjligt samarbetar, lär av varandra och kan delta i 
samma gemenskap. I vissa fall sker detta redan, men det kan säkert ske i än större utsträckning. 
 
För att tillgodose de båda motionerna avser förbundsstyrelsen att undersöka under vilka 
premisser medlemmar i olika föreningar inom Riksförbundet HjärtLung kan delta i varandras 
aktiviteter, hur vi kan lära av och få bättre kunskap om varandra för ett större mervärde till både 
våra medlemmar och samhället.  
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionerna. 
Kongressen beslutade: Att bifalla motionerna 3-4, i samband med verksamhetsinriktningen. 
 
Hur? Verksamhetsberättelser, exempelvis samverkan med FH Sverige genom podd och 
riksdagsseminarium, skrivelse tillsammans med Alfa-1, medverkan vid runda-bordsamtal om PAH, 
regelbundet återkommande ordförandemöten samt ett inledande samtal om pilotprojekt mellan 
Apnéföreningen och länsföreningen i Stockholm. 

Motion 5 Medlemskort 
Yrkar att ett medlemskort ska medfölja inbetalningskortet. 
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Under 2019 kommer en ny funktion ”Min sida” att lanseras på riksförbundets webbsida. Det innebär 
att man som medlem kan logga in på sin profil och se sitt medlemskap samt få tillgång till ett digitalt 
medlemskort. 
Kongressen beslutade 2019: Att anse motionen besvarad. 
Hur? Min sida har lanserats och möjligheten att ladda ner medlemskort finns. 

Motion nr 6 Insamling 
Yrkar att Riksförbundet HjärtLung startar insamling tillsammans med länsföreningar och 
lokalföreningar. Inkomna medel ska öronmärkas för inköp av hjärtstartare, sms-
livräddarutbildningar och instruktörsutbildningar. 
Förbundsstyrelsen planerar att göra en konsekvensanalys över vilka resurser som krävs för att dra 
igång en öronmärkt insamling. Däri bor även frågan om behovet av livräddarutbildningar samt hur 
ett öronmärkt system skulle kunna utformas. Förbundsstyrelsen utreder även om den satsning som 
motionären pekar på ryms inom den insamlingsverksamhet som förbundet redan idag ägnar sig åt.  
Kongressen beslutade 2019: 
Att bifalla förbundsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
Hur? Utifrån en konsekvensanalys av verksamhetsinriktningen beslutade FS om en 
insamlingsstrategi hösten 2019, som uppdaterades till en finansierings- och insamlingsstrategi i 
april 2021. Den understryker vikten av att öka riksförbundets insamlingsfokus samt främst samla in 
pengar till icke ändamålsbestämda syften. HLR är ett av flera verksamhetsområden som 
riksförbundet samlar in pengar till. 

Motion nr 7 Anställa jurist 
Yrkar att anställa en jurist särskilt specialiserad på Försäkringskassan och sjukvårdsfrågor, 
att erbjuda medlemmar möjlighet att rådfråga eller anlita anställd jurist. 
Nu driver inte riksförbundet enskilda ärenden - förbundets uppgift är att bedriva påverkansarbete 
generellt - och framför allt skulle det bli alldeles för dyrt att anställa en jurist. Funktionsrätt Sverige 
har gett ut en lättläst handledning om hur man ansöker om stöd och överklagar beslut från 
myndigheter, Funktionsrättsguiden.  
Kongressen beslutade 2019: Att anse att motionen besvarad. 
Kommentar: Funktionsrätt Sverige startade i januari 2022 Funktionsrättsbyrån. 
Funktionsrättsbyrån är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden. Syftet är både 
att stärka individer att hävda sin funktionsrätt och att genom datainsamling arbeta för 
förändring och respekt för rättigheter. Målgruppen är vuxna personer med 
funktionsnedsättning inklusive patienter och deras anhöriga. 

Motion nr 8 Förebyggande hälso- och eftervård /Tolkning referenser 
Yrkar att kongressen beslutar om att all policy och litteratur som Riksförbundet HjärtLung 
levererar till sina medlemmar och officiellt ska vara övervägda med rekommendationer från 
referenserna i medföljande bilaga. 
Kongressen beslutade 2019: Att avslå motionen. 
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Motion nr 9 Förebyggande arbete mot rökning 
Yrkar att förbundsstyrelsen på olika sätt aktiverar ett förebyggande arbete mot rökning, 
eventuellt i samarbete med VISIR eller liknande organisationer. 
Kongressen beslutade 2019: Att anse motionen besvarad. 
Hur? Vi är medlemmar i Tobaksfakta och driver där bland annat ett förebyggande arbetet mot 
rökning. Vi uppmärksammar Tobaksfria dagen i maj varje år. Vi står också bakom en kampanj som 
ska hjälpa barn att säga nej till nikotinberoende. 

Motion nr 10 Vaccinationsprogram 
Yrkar att Riksförbundet HjärtLung verkar för ett nationellt vaccinationsprogram för äldre och 
personer i riskgrupper, att influensa- och pneumokockvacciner blir avgiftsfria i hela landet. 
Det är av stor vikt att vaccinationsgraden blir så hög som möjligt, så att äldre kroniskt sjuka, som 
tillhör riskgrupper vaccineras. På det sättet minimeras spridning av influensan. Socialstyrelsen 
riktlinjer innebär att vi skall ha en jämlik vård. Vården skall också vara behovsanpassad, vilket 
innebär att vård skall ges till den med störst behov. Samtidigt så har varje region rådighet att göra 
sina prioriteringar.  
Förbundskansliet kan i denna fråga bidra med råd och underlag till de länsföreningar som verkar i 
de regioner där denna avgift återfinns, t.ex. att formulera skrivelser och att uppvakta berörda 
regionpolitiker. Kongressen beslutade att verka för ett nationellt vaccinationsprogram för äldre och 
personer i riskgrupper. 

Kongressen beslutade 2019: 
Att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att verka för ett nationellt vaccinationsprogram för 
äldre och personer i riskgrupper, att bifalla tilläggsförslaget att förbundsstyrelsen ska verka för 
att influensa och pneumokockvacciner ska bli avgiftsfria i hela landet. 
Hur? Intressepolitiskt arbete, bland annat genom panelsamtal i Almedalen. Folkhälsomyndigheten 
har gett förslag på ytterligare fyra nationella vaccinationsprogram, mot hepatit B, influensa, 
pneumokocker och tuberkulos. Dessa väntar på bedömning och beslut från regeringen. 

Motion nr 11 Vård AAT-brist 
Yrkar att Riksförbundet HjärtLung verkar för att Socialstyrelsen får i uppdrag att komplettera de 
nationella riktlinjerna för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom med inrättande av 
specialistcentra för patienter med AAT-brist i likhet med övriga medlemsländer i EU, 
att Riksförbundet HjärtLung verkar för att det inrättas 4-5 specialistcentra för patienter med 
AAT-brist, förslagsvis Malmö/Lund, Göteborg, Stockholm samt Umeå, att Riksförbundet 
HjärtLung verkar för att det införs personcentrerad vård med hälsoplan för patienter med AAT-
brist. 

Kongressen beslutade 2019: 
Att bifalla motionens två första att-satser och anse den tredje besvarad genom att 
Riksförbundet HjärtLung redan verkar för att införa personcentrerad vård för alla 
patienter med hjärt- eller lungsjukdom. Hur? Genom debattartikel om specialistcentra 
under Lungmånaden 2019.  
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Till kongressen 2022 

hjart-lung.se

Motion nr 12 Substitutionsterapi 
Yrkar att Riksförbundet HjärtLung verkar för att substitutionsterapi ska inkluderas i 
högkostnadsskyddet,  
att Riksförbundet HjärtLung verkar för att substitutionsterapi ska vara tillgängligt för alla 
patienter med AAT-brist som behöver det. 
Kongressen beslutade 2019: Att bifalla motionens två att-satser. 
Hur? Genom den gemensamma skrivelsen ”Med anledning av revidering av rekommendationer vid 
substitutionsbehandling av alfa-1-antitrypsinbrist” till SLMF 2021. 

Motion nr 13 Tillgängliga aktiviteter 
Yrkar att all verksamhet inom Riksförbundet HjärtLung, på alla nivåer, måste vara 
tillgänglighetsanpassad. 
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn om rätten till tillgänglighet för alla vid aktiviteter inom 
Riksförbundet HjärtLung.  
Förbundsstyrelsen anser att vi på alla nivåer i organisationen, och vid alla typer av aktiviteter, så 
långt möjligt ska arbeta och planera för att alla våra aktiviteter är tillgängliga för alla oavsett 
funktionsnedsättning/- variation.  
Kongressen bifaller att all verksamhet inom riksförbundet på alla nivåer måste vara 
tillgänglighetsanpassade. 
Kongressen beslutade 2019: Att bifalla motionen. 
Hur? Genom beslut om Policy för tillgänglighet och inkludering i april 2021 samt checklista till 
föreningarna med tips inför planering av verksamhet.  

Motion nr 14 Hjärtstartare i bussar 
Yrkar att i alla bussar ska man ha hjärtstartare för att rädda liv, att Riksförbundet HjärtLung med 
kraft verkar för detta, att Riksförbundet HjärtLung tillskriver berört departement och förklarar 
vikten av ambitionen i motionen och att detta kan vara en ekonomisk fråga för samhället där 
man kan nedbringa kostnader. 
Förbundsstyrelsen anser det angeläget att förbättra möjligheterna till tidig behandling av hjärtstopp 
i hela samhället. Det är viktigt att det finns hjärtstartare där många människor rör sig.   
Kongressen beslutade 2019: 
Att anse motionens två första att-satser besvarade genom det pågående opinionsarbete som 
förbundet driver, 
att bifalla den tredje att-satsen. 
Hur? Genom skrivelse till Infrastrukturdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), alla Sveriges regioner samt Svensk Kollektivtrafik. Tyvärr har vi ännu inte fått svar.  

Motion nr 15 Tydligt märkta hjärtstartare 
Yrkar att Riksförbundet HjärtLung arbetar för att alla hjärtstartare blir märkta så man tydligt kan 
läsa ut att det är en hjärtstartare för vuxen eller barn. 
Förbundsstyrelsen anser det angeläget att förbättra möjligheterna till tidig behandling 
av hjärtstopp i hela samhället. Det råder i dag en uppsjö av lite olika fungerande 
modeller av hjärtstartare. 
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Riksförbundet HjärtLung bedriver ett omfattande utbildnings- och opinionsarbete för att förbättra 
situationen. I takt med att äldre hjärtstartare blir utbytta med nyare och att allt fler blir utbildade 
minskar risken för felanvändning. 
Kongressen beslutade 2019: Att bifalla motionen. 
Hur? Verksamhetsberättelser. 

Motion nr 16 Samma läkare i vården 
Yrkar att Riksförbundet HjärtLung påverkar för att skapa mer kontinuitet i vården, att jag som 
patient, så långt som möjligt ska ha samma läkare, att det skapas en god kontakt mellan läkare 
och patient. 

Personcentrerad vård med individen i centrum är en viktig framtidsfråga för svensk hälso- 
och sjukvård. Därför har förbundsstyrelsen tagit initiativ till kampanjen Sedd i vården. 
Förbundsstyrelsen har också reviderat det samhällspolitiska programmet med ett avsnitt 
om personcentrerad vård.  
Kongressen beslutade 2019: Att bifalla motionen.  
Hur? Genom vårt intressepolitiska arbete har vi bland annat skrivit yttrande på utredningen God och 
Nära vård och en rad debattartiklar, t ex personcentrerad vård med grund i etik. 

Motion nr 17 Egenvårdsombud 
Yrkar att förkortningen EVO uttydes Egenvårdsombud. 
Vi anser att det är väldigt viktigt att hela vår organisation använder samma begrepp i denna viktiga 
fråga. 
Kongressen beslutade 2019: Att bifalla motionen. 
Hur? Genom kontinuerlig översyn av material. 

Motion nr 18 Aortadiagnoser 
Yrkar att aortadiagnoser ska tillhöra Riksförbundet HjärtLung. 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att mer information och beskrivning av 
aortasjukdomar behövs, och anser att det bör ligga inom 
Riksförbundet HjärtLungs intressesfär. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning 
att aorta skall införas som en diagnos i likhet med hjärtsvikt och hjärtflimmer.  
Kongressen beslutade 2019: Att bifalla motionen. 
Hur? Genom kunskapsförmedling på EVO/SO-konferenser, diagnossidor på webben, se 
verksamhetsberättelser. 

Motion nr 19 Medicinsanering 
Yrkar att Riksförbundet HjärtLung verkar så vid varje år med läkaren skall man göra en 
genomgång/medicinsanering. 
En utvecklad personcentrerad vård anser vi vara ett bra arbetssätt för människor med kronisk 
sjukdom att få rätt och adekvat vård gällande såväl medicinsk behandling som stöd 
till egenvård. 

Kongressen beslutade 2019: Att anse motionen besvarad. 
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Hur? Genom Sedd i vården samt Samhällspolitiska programmet som specifikt lyfter stöd till 
egenvård. 

Motion nr 20 Behöriga KOL-sköterskor 
Yrkar att Riksförbundet HjärtLung arbetar för att på alla vårdcentraler skall finnas behöriga KOL-
sköterskor. 
Att förespråka den så kallade Skåne-modellen.  
Förbundet deltar i regionernas system för kunskapsstyrning inom vården hos Sveriges kommuner 
och landsting. Under 2019 planerar den nationella arbetsgruppen för lung- och allergisjukdomar att 
arbeta fram ett förslag på hur en nationell certifiering av en astma/KOL-mottagning skulle kunna 
tänkas se ut.  
Att viktigt att förbundets lokal- och länsföreningar fortsätter att engagera sig regionalt i frågan.  
Kongressen beslutade 2019: 
Att anse motionen besvarad.Hur? Genom vår medverkan i kunskapsstyrningen där man tagit fram 
en nationell certifiering av astma- och KOL-mottagningar utifrån Skånemodellen. 

Motion nr 21 Tandvårdsförsäkringen 
Yrkar att tandvården ska föras in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd, och att 
tandvårdsförsäkringen ska gälla samtliga tänder. 
Genom vårt medlemskap i Funktionsrätt Sverige driverRiksförbundet HjärtLung 
att tänderna ska ses som en del av kroppen och att vård av tänderna ska ges utifrån behov, att ingen 
ska behöva avstå från nödvändig tandvård på grund av ekonomiska skäl samt att stöd för 
munhälsa och tandvård ges till dem som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller 
läkemedel löper risk för försämrad tandhälsa. 
Kongressen beslutade 2019: 
Att bifalla förbundsstyrelsens förslag på motionen  
Att bifalla förbundsstyrelsens tilläggsyrkande om att frågan om tandvården läggs in i det 
samhällspolitiska programmet och därmed ingår i opinionsbildningen. 
Att redaktionsutskottet får i uppdrag att i kongressuttalandet från kongressen 2019 belysa 
sambandet mellan tandhälsa och hjärtsjukdomar.  
Hur? Genom medskick till remissyttrande till regeringen från Funktionsrätt Sverige och ledare i 
Medicinsk Access 2021.  
 
Motion nr 22 Utbildade hjärtläkare 
Yrkar att man ska arbeta för att det ska finnas hjärtläkare på alla vårdcentraler. 
Det är inget överskott på kardiologer i landet. Många mindre sjukhus har svårt att rekrytera 
kardiologer. Riksförbundet har under många år arbetat för att våra medlemsgrupper ska garanteras 
den specialistkompetens de behöver. Det sker bland annat genom att förespråka 
hjärtsviktsmottagningar i primärvården och att införa en ny modell för hjärtvård vid landets 
hjärtkliniker där patienten ska få fler återbesök på sjukhuset under första året.  
Kongressen beslutade 2019: Att avslå motionen  (motionär dragit tillbaka sitt yrkande). 
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Motion nr 23 Vård efter behov 
Yrkar att man utan hinder kan söka den vård som man efterfrågar trots att man inte har besökt 
en vårdcentral. 
I Anna Nergårdhs utredning ”God och nära vård” föreslås att primärvården, vårdcentraler, 
hälsocenter och närsjukhus, ska vara första linjens vård i Sverige. Utredningen föreslår också att 
patienten ska ha en fast läkarkontakt, att en vårdplan ska upprättas och att primärvården har 
ansvaret för att samordna patientens vård. Riksförbundet HjärtLung har i sitt remissyttrande till 
utredningen ställt sig bakom förslaget. 
Kongressen beslutade 2019: Att anse motionen besvarad.  
Hur? Genom vårt intressepolitiska arbete har vi bland annat skrivit yttrande på utredningen God och 
Nära vård och en rad debattartiklar, t ex personcentrerad vård med grund i etik. 

Motion nr 24 Vår tidning Status 
Yrkar att förbundet ökar antal sidor i Tidningen Status. 
Förbundsstyrelsens bild är att många av alla föreningars arrangemang speglas i tidningen, självklart 
är vi medvetna om att en del saker inte får plats. Men det är också så att det är ojämnt inflöde 
på underlag från föreningarna så ibland är det svårt att fylla de sidor som finns, och ibland är det för 
mycket, en del blir inte heller relevant om det sparas. Förbundsstyrelsen tror också att det är viktigt 
att vi gemensamt diskuterar hur andra kanaler, t.ex. webbsidor och sociala används för att spegla 
allt det goda som sker i vår organisation. Förbundsstyrelsen tycker det, som sagt är en intressant 
motion, som behöver diskuteras.  
Kongressen beslutade 2019: Att anse motionen besvarad. 
Hur? Genom att ta med motionens intention till redaktionsrådet och i kommunikationsarbetet. 

En sammanfattning av delar: 
• Ny vision för Riksförbundet HjärtLung – personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha 

ett bra liv.
• Enhetlig medlemsavgift (200 kr) samt central inkassering av medlemsavgiften. 
• Instruktion för valberedning och instruktion för revisorer. 
• 12-årsregeln, om länsföreningens roll samt tillgängliga aktiviteter. 
• Tydligare märkning av hjärtstartare. 
• Fortsatt fokus på påverkansarbete för Sedd i vården, tandhälsa, hjärt-lungräddning mm. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att godkänna rapporten Checklista för beslut och handling från 
kongressen 2019.
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Om 12-årsregeln i stadgarna utifrån motionerna 1-18 

Proposition från förbundsstyrelsen 
Föredragande: Inger Ros FS. 
 
Förbundsstyrelsen har fått in 18 motioner som berör 12-årsregeln. Styrelsen väljer därför 
att ge ett övergripande svar över alla motioner då andemeningen i dessa är lika. Samt ett 
förslag i en proposition. Varje motion kommer därutöver behandlas utifrån sin att-sats/ 
sina att-satser. 
 
Den senaste kongressen 2019 beslöt vid antagandet av nya stadgar att mandatperioden 
för samtliga förtroendeuppdrag ska vara 12 år. Beslutet var delvis ett förtydligande av 
tidigare stadgar. Lokalföreningarnas styrelser saknade tidigare en tidsgräns för 
förtroendeuppdrag och det tillfördes en sådan. Tidsgränser för förtroendevalda på riks- 
och länsföreningsnivå fanns redan, och har funnits i många tidigare versioner av 
stadgarna. Flexibiliteten ökade genom att tidsgränsen kan brytas för den som tillfälligt 
lämnar styrelsen, då det handlar om ”maximal sammanhängande tid” i stället för 
tidigare ”maximal tid”.  
 
När kongressens beslut om nya stadgar justeras så gäller de nya stadgarna med den 
lydelse de har. I vissa motioner framförs tanken att förändringar i stadgarna bara träffar 
dem som blir förtroendevalda efter att de nya stadgarna antagits. Som exempel nämns 
12-årsregeln som med ett sådant synsätt skulle vara fullt genomförd först 2031. Som om 
vi alla skulle leva bara med de stadgar som gällde när vid blev valda.  
 
Bakgrunden till förändringarna var diskussioner vid tidigare kongresser. På 2013 års 
kongress ledde diskussionerna till en organisationsutredning, som under perioden 
mellan 2013 och 2016 lyfte fram 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 det arbetet fick förbundsstyrelsen i uppdrag att bereda frågan till 
kongressen 2019. Förbundsstyrelsen genomförde en försöksverksamhet med nya 
samarbetsformer. Sex projekt totalt resulterade i förslag om att förändra läns-
föreningarnas roll, uppdrag, sammansättning och verksamhetsområde. Förslagen var 
ute på remiss i organisationen genom en förbundsenkät. Svaren på den enkäten var i 
huvudsak entydiga och i linje med förbundsstyrelsens slutsatser.  
 
Följande aspekter låg till grund för förändringarna av stadgarna 2019. Det är frågor som 
föreningarna återkommande uttryckt vikten av att organisationen måste hantera.  
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1. En vitalare styrelse. En begränsning av den sammanhängande mandatperioden
innebär att viktiga beslutsfunktioner i föreningen kan vitaliseras genom att nya personer
rekryteras till förtroendeuppdrag.

2. En aktivare valberedning. Begränsningen av mandatperioden innebär ökade krav på
valberedningens viktiga arbete att aktivt rekrytera medlemmar till förtroendeuppdrag.

3. En ökad värvning. En vitalare och aktivare föreningsverksamhet gör föreningen
attraktivare för nya medlemmar och förbättrar förutsättningarna för värvning.

Den stora majoriteten av föreningar inom riksförbundet arbetar redan i linje med 12-
årsregeln. Det gäller inte minst förbundsstyrelsen. För vissa föreningar innebär regeln 
dock ett problem; där har någon eller några personer en framträdande ställning och har 
haft det under lång tid. Det är inte ovanligt i sådana fall att medlemmarna är glada och 
tacksamma för det goda arbetet som görs år efter år, och att valberedningen, om det 
finns någon, inte känner något större behov av att rekrytera nya personer till 
företroendeuppdragen i föreningen. En sådan förening är mer eller mindre beroende av 
de aktiva personerna. Föreningen hotas kanske av nedläggning om den bärande 
företroendevalde inte kan återväljas.  

Genom de nya stadgarna 2019 har kongressens ledamöter något minskat den tid som 
man sammanhängande kan ha i ett styrelseuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung. 
Syftet var alltså att fler medlemmar skulle få möjlighet att ta förtroendeuppdrag och att 
därigenom öka förnyelsen och utvecklingen av det gemensamma arbetet. Mycket har 
dock hänt sedan kongressen 2019. Motion nummer 3 från Stig Rann, Riksförbundet 
HjärtLung Arvika, konstaterar att ”pandemin slagit hårt mot verksamheten, att 
verksamheten gått på sparlåga eller helt legat nere under stor del av kongressperioden. 
Organisationen behöver därmed orientera sig i ett nytt landskap och förbundsstyrelsen 
har haft utmaningar med att verkställa kongressens beslut”. Förbundsstyrelsen delar 
bilden att pandemin har försvårat både rekrytering och medlemsvärvning, men detta till 
trots finns också goda exempel på att kongressbeslutet följts. Styrelsen anser att kongress-
beslutet om 12-årsregeln bör få mer tid att verka, men att det finns skäl att besluta om en 
bredare verktygslåda för att kunna stödja enskilda föreningars rekryteringssvårigheter. 

Valberedningens arbete med att rekrytera medlemmar till förtroendeuppdrag är väldigt 
viktigt för vitaliteten i en förening; medlemmarna ska se att de har möjlighet att bidra och 
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ta ansvar och att det finns en förväntan på att alla ska kunna bidra till det gemensamma 
bästa. Förbundsstyrelsen avser därför under kommande kongressperiod göra ytterligare 
satsningar på utbildning och stöd till organisationens valberedningar, i samråd med 
länsföreningarna. 

En förening som har låg vitalitet och som inte kan få fram nya kandidater kan må bra av 
att gå samman med en grannförening. Det finns redan flera goda exempl på 
sammanslagningar och förbundskansliet har tagit fram verktyg och stöd för 
sammanslagning. Det arbetet avser förbundsstyrelsen stärka under kommande 
kongressperiod. 

Förbundsstyrelsen ser med allvar på motionerna avseende 12-årsregeln, samtidigt som 
styrelsen vill understryka bakgrunden till att den kom till. För att både uppmuntra 
vitalitet och stävja nedläggningar som beror på 12-årsregeln föreslås följande hantering 
av motionerna. 

Förbundsstyrelsen yrkar avslag till de motioner som föreslår att 12-årsregeln ska tas bort 
samt förslagen om att föreningarnas årsmöten ska kunna göra avsteg från regeln, till 
exempel med två tredjedelars majoritet. 

Däremot yrkar förbundsstyrelsen bifall till förslaget om att förbundsstyrelsen kan lämna 
dispens i de fall där det är omöjligt att få till en fungerande styrelse. 

FS proposition om 12-årsregeln 
Med anledning om motionerna 1-18 vill FS göra ett eget yrkande till kongressen. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

• Att införa rätten för förbundsstyrelsen att ge dispens från12-årsregeln vid
synnerliga skäl,

• Att en sådan dispens från 12-årsregeln ska åtföljas av särskilda insatser för
föreningen från förbundsstyrelsen i samverkan med länsföreningarna,

• Att under kommande kongressperiod göra ytterligare satsningar på utbildning
och stöd till organisationens valberedningar i samråd med länsföreningarna.

Proposition och motionssvar 1-18

Till kongressen 2022 

hjart-lung.se
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Proposition byte av juridiskt namn  

Till kongressen 2022 
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Byte av juridiskt namn 
Proposition från förbundsstyrelsen 

Verksamhetsinriktningen för 2020 – 2022 som antogs av kongressen 2019 lyfter att en 
enhetlig kommunikation stärker Riksförbundet HjärtLungs identitet och varumärke. 
Utifrån detta kongressbeslut har förbundsstyrelsen arbetat för att förbättra 
kommunikationen både internt inom organisationen och externt mot beslutsfattare, 
vårdprofessionen och presumtiva medlemmar.  

År 2020 tog förbundsstyrelsen fram förslaget om ett gemensamt tilltalsnamn för hela 
organisationen - Riksförbundet HjärtLung med tillägget att till lokal- och 
länsföreningarnas namn tillfoga ort eller län (utifrån föreningarnas befintliga juridiska 
namn). 

Namnförslaget diskuterades på en länsordförandekonferens och två ordförande-
konferenser under hösten 2020. Därefter skickades en enkät ut till alla läns- och 
lokalföreningar för yttrande. Sammanställningen visade att 87 procent av föreningarna 
svarade på enkäten och av dem ställde sig 85 procent positiva till förslaget om 
Riksförbundet HjärtLung som gemensamt tilltalsnamn. 

En positiv effekt av beslutet att använda Riksförbundet HjärtLung som gemensamt 
tilltalsnamn är att vi i vår mediebevakning får kvitton på att det som nämns om oss 
härleds till organisationen, att vi därmed får skörda frukterna av vårt viktiga arbete. När 
exempelvis lokalpressen skriver om föreningens verksamhet råder det inte längre någon 
tvekan om vilken organisation som står bakom. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att lokal- och länsföreningar byter juridiskt namn i enlighet med sitt tilltalsnamn
 Riksförbundet HjärtLung med tillägget ort eller län.
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Ändringar i stadgarna 
Proposition från förbundsstyrelsen 
 
Här presenteras förslag på ändringar i stadgarna. Stadgarna är uppdelad i tre delar. För 
riksförbundet på sid 1, länsföreningen sid 16 och lokalföreningen sid 28. 
 

Gällande stadgar: Nya stadgar –förslag: Kommentarer: 
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. 
• Livsstilsförändringar. 
• Gemenskap. 
 
Riksförbundets värdegrund 
är allas lika värde.  

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. 
• Livsstilsförändringar. 
• Gemenskap. 
 
Riksförbundets värdegrund 
är allas lika värde.  

 
 
 
§ 1 Riksförbundet 
HjärtLung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
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Riksförbundet ska 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 
medlemmarnas kunskap 
och erfarenhet, 

• driva ett aktivt opinions- 
och påverkansarbete i 
samhället, 

• stimulera förebyggande 
och hälsofrämjande 
verksamheter, 

• stödja och stimulera 
läns- och 
lokalföreningarnas samt 
medlemsorganisa-
tionernas 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 

 
Riksförbundet ska 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 
medlemmarnas kunskap 
och erfarenhet, 

• driva ett aktivt opinions- 
och påverkansarbete i 
samhället, 

• stimulera förebyggande 
och hälsofrämjande 
verksamheter, 

• stödja och stimulera 
läns- och 
lokalföreningarnas samt 
medlemsorganisa-
tionernas 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Organisation 
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på läns- regionnivå av 
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 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 

på läns- och regionnivå av 
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 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 

 
 
 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
 
 
 
 
§ 5 Medlemsformer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23

Proposition ändring av stadgarna  

Till kongressen 2022 

hjart-lung.se

 

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. 
 
 
§ 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.  
 

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. 
 
 
§ 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 Kongress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24

Proposition ändring av stadgarna  

Till kongressen 2022 

hjart-lung.se

 

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 31 
december året före 
kongressens sammanträde. 
Uppgift om antal 
medlemmar baseras på 
riksförbundets 
medlemsregister. Fördelning 
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 

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 31 
december året före 
kongressens sammanträde. 
Uppgift om antal 
medlemmar baseras på 
riksförbundets 
medlemsregister. Fördelning 
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 
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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 
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, 

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 
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, 
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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. 
• 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. 

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. 
• 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. 
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• Fastställande av 
rambudget. 

• Fastställande av arvode 
till styrelsen. 

• Fastställande av 
instruktion för 
valberedningen. 

• 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. 
 
 
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 

• Fastställande av 
rambudget. 

• Fastställande av arvode 
till styrelsen. 

• Fastställande av 
instruktion för 
valberedningen. 

• 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. 
 
 
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 
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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. 
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 

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. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Förbundsstyrelsen 
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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, 
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 

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, 
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 
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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 
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 

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 
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 
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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 
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 

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 
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 
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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. 
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 

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. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Valberedning 
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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.  
 
 
§ 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 

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.  
 
 
§ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Stadgeändring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12 Riksförbundets 
upplösning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34

Proposition ändring av stadgarna  

Till kongressen 2022 

hjart-lung.se

 

organisationens ändamål 
och verksamhet. 
 
 
 

organisationens ändamål och 
verksamhet. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

Länsföreningar 
 
§ 1 Riksförbundet 
HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung 
……………….. län 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. 
 
Länsföreningen ska därtill 
vid behov arbeta för att bilda 
nya lokalföreningar. 
 
 
 

Kommentar 
 
§ 1 Riksförbundet 
HjärtLung 
Länsföreningens juridiska 
namn ändras till det 
tilltalsnamn som beslutades 
av förbundsstyrelsen i 
februari 2021. 
Namnregeln är att namnet 
Riksförbundet HjärtLung 
avslutas med en beteckning 
på det län eller den region 
där länsföreningen verkar. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdraget att arbeta för att 
bilda nya lokalföreningar 
togs bort i stadgarna från 
2019. Men då det är en 
uppgift som inte naturligt 
ligger i lokalföreningarnas 
intresse men som ändå är 
vital för Riksförbundet 
HjärtLung så återinförs den 
skrivningen. 
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§ 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 
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. 
 
 
 

§ 3 Organisation 
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utgörs av årsmöte, styrelse, 
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§ 5 Medlemsformer  
Mom. 1 Medlemskap 
Länsföreningen omfattar 
inom sitt geografiska 
verksamhetsområde, 
samtliga Riksförbundet 
HjärtLungs lokalföreningar 
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och riksförbundets stadgar.  
 
Mom. 2 Organisationer 
Andra organisationer som 
godkänner länsföreningens 
och riksförbundets stadgar 
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Varje ansluten lokalförening 
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§ 3 Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Verksamhetsår 
 
 
 
 
§ 5 Medlemsformer  
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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”)  
 
 
§ 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. 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”)  
 
 
§ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 Årsmötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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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 
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 

 
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 
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 
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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. 
• 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. 

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. 
• 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. 
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• 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 
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.  
 

• 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 
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.  
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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. 
 
§ 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 

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. 
 
§ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Styrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42

Proposition ändring av stadgarna  

Till kongressen 2022 

hjart-lung.se

 

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 
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 

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 
inte. Valbar till ledamot eller 
ersättare är varje enskild 
medlem med undantag av i 
Riksförbundet HjärtLung 
anställd tjänsteman, oavsett 
var i organisationen. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På grund av risk för jäv är det 
inte lämpligt att anställda 
tjänstemän ingår i 
organisationens styrelser.  
Förbundsstyrelsen önskar 
förtydliga reglerna om 
valbarhet till styrelserna i 
lokal-, läns- och riksnivå, så 
att samma regler gäller 
oavsett nivå. 
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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.  
 
 
§ 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 

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.  
 
 
§ 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.  Valbar till revisor 
eller ersättare är varje enskild 
medlem med undantag av i 
Riksförbundet HjärtLung 
anställd tjänsteman, oavsett 
var i organisationen. 
Revisorerna ska lämna 
berättelse till årsmötet och 
rekommenderar eller 
avstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen. Vid minst ett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Revision 
 
 
 
 
 
På grund av risk för jäv är det 
inte lämpligt att anställda 
tjänstemän ingår i 
organisationens revision.  
Förbundsstyrelsen önskar 
förtydliga reglerna om 
valbarhet till revisionen i 
lokal-, läns- och riksnivå, så 
att samma regler gäller 
oavsett nivå. 
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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 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

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. Valbar till 
valberedningen är varje 
enskild medlem, med 
undantag av i Riksförbundet 
HjärtLung anställd 
tjänsteman oavsett var i 
organisationen. 
Sammankallande har 
utslagsröst. 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 i styrelsemöte. 
Valberedningen har 
yttranderätt vid 
styrelsemöten. Maximal tid 
som ledamot i 
valberedningen är 12 år, 
oavsett uppdrag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Valberedning 
 
 
 
På grund av risk för jäv är det 
inte lämpligt att anställda 
tjänstemän ingår i 
organisationens 
valberedningar.  
Förbundsstyrelsen önskar 
förtydliga reglerna om 
valbarhet till 
valberedningarn i lokal-, 
läns- och riksnivå, så att 
samma regler gäller oavsett 
nivå. 
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§ 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 
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 
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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. 
Förbundsstyrelsen fattar 
slutligt beslut vid nybildande. 
Efter fem år tillfaller samtliga 
tillgångar riksförbundet för 
att användas i dess 
verksamhet. 

tredjedels majoritet vid 
ordinarie årsmöte och ska för 
att vara giltigt godkännas av 
förbundsstyrelsen. 
 
§ 12 Länsförenings 
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handlingar till 
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avslutande revision och 
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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. 
Förbundsstyrelsen fattar 
slutligt beslut vid nybildande. 
Efter fem år tillfaller samtliga 
tillgångar riksförbundet för 
att användas i dess 
verksamhet. 

 
 
 
 
 
§ 12 Länsförenings 
upplösning 
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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. 
• Livsstilsförändringar. 
• 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, 

Lokalföreningar 
 
§ 1 Riksförbundet 
HjärtLung 
Riksförbundet 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. 
• Livsstilsförändringar. 
• 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, 

Kommentar 
 
§ 1 Riksförbundet 
HjärtLung 
 
Lokalföreningens juridiska 
namn ändras till det 
tilltalsnamn som beslutades 
av förbundsstyrelsen i 
februari 2021. 
Namnregeln är att namnet 
Riksförbundet HjärtLung 
avslutas med orts- eller 
föreningsnamnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Ändamål och 
verksamhet 
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• 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, 

• 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. 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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§ 4 Verksamhetsår 
Lokalföreningens 
verksamhetsår är 1 januari - 
31 december. 
 
 
§ 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 medlems-
registrering 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 
medlemsorganisation. Den 
uteslutne kan begära 
prövning av beslutet vid 
nästa kongress och har då 
rätt att själv eller genom 
ombud föra sin talan”.). 
 

§ 4 Verksamhetsår 
Lokalföreningens 
verksamhetsår är 1 januari - 
31 december. 
 
 
§ 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 medlems-
registrering 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 
medlemsorganisation. Den 
uteslutne kan begära 
prövning av beslutet vid 
nästa kongress och har då 
rätt att själv eller genom 
ombud föra sin talan”.). 
 

§ 4 Verksamhetsår 
 
 
 
 
 
§ 5 Medlemsformer 
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§ 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 
meddelats av styrelsen. Vid 
extra årsmöte ska skriftlig 
kallelse sändas till 
medlemmarna minst 14 
dagar före extra årsmötets 
öppnande. I kallelsen ska de 

§ 6 Årsmötet 
Mom. 1 Årsmötet 
Lokalföreningens högsta 
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Extra årsmöte ska hållas 
inom 30 dagar efter att 
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styrelsen och endast 
behandla de frågor som 
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Mom. 2 Representation 
Varje medlem äger rätt att 
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Skriftlig kallelse ska sändas 
till medlemmarna minst 30 
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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 
meddelats av styrelsen. Vid 
extra årsmöte ska skriftlig 
kallelse sändas till 
medlemmarna minst 14 
dagar före extra årsmötets 
öppnande. I kallelsen ska de 

§ 6 Årsmötet 
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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. 
• Val av ledamöter till 

styrelsen. 

frågor som föranlett det 
extra årsmötet meddelas.  
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styrelsens förslag. 
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lokalföreningens 
verksamhetsplan. 
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årsavgift för 
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• Fastställande av budget. 
• Fastställande av arvode 

till styrelsen. 
• Fastställande av 

instruktion för 
valberedning. 

• Fastställande av 
instruktion för revision. 

• Val av ordförande. 
• Val av kassör. 
• Val av ledamöter till 

styrelsen. 
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• 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. 
 
 
 
 

• Val av ersättare till 
styrelsen. 
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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. 
Röstberättigad medlem är 
den som betalat 
medlemskap minst tre 
veckor innan årsmötet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att säkerställa att 
medlemmar har en viss 
förförståelse om 
verksamheten inför att man 
är med och röstar på 
årsmöte så görs detta 
tillägg. 
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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. 1 Styrelse 
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. 

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. 1 Styrelse 
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. 
Förbundsstyrelsen kan ge 
dispens från 12-årsregeln 
vid synnerliga skäl. 
 
Mom. 2 Mandatperiod 
Mandatperioden är för: 
• Ordförande, två år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Styrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dispens från 12-
årsregeln ska alltid åtföljas 
av särskilda insatser för 
föreningen från 
förbundsstyrelsen, i 
samverkan med 
länsföreningarna. 
 
Mom. 2 Mandatperiod 
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• Kassör, två år. 
• Ordinarie ledamöter, 

två år. 
• Ersättare, ett 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 
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 

• Kassör, två år. 
• Ordinarie ledamöter, 

två år. 
• Ersättare, ett 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 
varje enskild medlem med 
undantag av i 
Riksförbundet HjärtLung 
anställd tjänsteman, oavsett 
var i organisationen. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På grund av risk för jäv är 
det inte lämpligt att 
anställda tjänstemän ingår i 
organisationens styrelser.  
Förbundsstyrelsen önskar 
förtydliga reglerna om 
valbarhet till styrelserna i 
lokal-, läns- och riksnivå, så 
att samma regler gäller 
oavsett nivå. 
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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 
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 

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 
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. 
 
Valbar till revisor eller 
ersättare är varje enskild 
medlem med undantag av i 
Riksförbundet HjärtLung 
anställd tjänsteman,, 
oavsett var i organisationen. 
Valen ska ske växelvis för 
att undvika att revisorerna 
avgår samtidigt. 
Revisorerna ska lämna 
berättelse till årsmötet och 
rekommenderar eller 
avstyrker ansvarsfrihet för 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Revision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På grund av risk för jäv är 
det inte lämpligt att 
anställda tjänstemän ingår i 
organisationens revision.  
Förbundsstyrelsen önskar 
förtydliga reglerna om 
valbarhet till revisionen i 
lokal-, läns- och riksnivå, så 
att samma regler gäller 
oavsett nivå. 
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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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 
 
Valbar till valberedningen 
är varje enskild medlem 
med undantag av i 
Riksförbundet HjärtLung 
anställd tjänsteman, oavsett 
var i organisationen. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Valberedning 
 
 
 
 
 
 
 
 
På grund av risk för jäv är 
det inte lämpligt att 
anställda tjänstemän ingår i 
organisationens 
valberedningar.  
Förbundsstyrelsen önskar 
förtydliga reglerna om 
valbarhet till valbered-
ningarna i lokal-, läns- och 
riksnivå, så att samma 
regler gäller oavsett nivå. 
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§ 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 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 

§ 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 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 

§ 10 Allmänna 
bestämmelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Stadgeändring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12 Lokalförenings 
upplösning 
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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.  
 
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. 

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.  
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att     godkänna föreslagna ändringar i stadgarna för Riksförbundet HjärtLung. 
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Intressepolitiska huvudfrågor 
Proposition från förbundsstyrelsen 

Bakgrund 

En av Riksförbundet HjärtLungs kärnverksamheter är opinionsbildning med målet 
att vårt samhälle ska vara ett samhälle för alla. Organisationens värderingar, 
kunskap, handlingskraft och gemenskap understryker vikten av opinionsbildning. 
Riksförbundet HjärtLung arbetar, i enlighet med ett kongressbeslut från 2013, med 
att hålla förbundets samhällspolitiska program uppdaterat. Under förarbetet till 
revideringen av programmet identifierades behovet att särskilja förbundets 
intressepolitiska frågeställningar från den samhällspolitiska grund förbundet 
gemensamt beslutat.  
     
Tidigare samhällspolitiska program har innehållit både den samhällspolitiska 
inriktningen och specifika intressepolitiska frågor. Programmen har på detta sätt 
varit en blandning av motiveringar av riksförbundets intentioner (varför 
riksförbundet anser att en fråga viktig) och konkreta intressepolitiska åtgärder för 
att nå målen (vad riksförbundet anser bör göras). Detta har medfört att förbundet 
visserligen är fritt att även inkludera andra intressepolitiska frågor i sitt dagliga 
arbete än de som är beslutade i det nuvarande samhällspolitiska programmet, men 
har även inneburit att vissa intressepolitiska frågor med tiden blivit mindre 
relevanta. Anledningar till detta kan vara att förbundet har nått framgång med sin 
opinionsbildning eller att andra omvärldsfaktorer har förändrats. Ett exempel på 
det sistnämnda är covid-19-pandemin och coronavirusets plötsliga påverkan för 
förbundets medlemmar och att sjukvårdsdebatten på kort tid förändrades och tog 
en annan riktning.  

Behovsanalys och demokratisk förankring 

För att vara relevanta i vår opinionsbildning är det viktigt att riksförbundet bevakar 
den sjukvårdspolitiska debatten och verkar för förändringar som ligger i linje med 
medlemmarnas intressen. Det finns därför ett ökat behov av att kunna följa den 
intressepolitiska omvärldens ständiga vågsvall och dynamiskt anpassa 
riksförbundets intressepolitik. Detta är viktigt för att kunna driva frågor som är 
relevanta och betydelsefulla för riksförbundets medlemmar. Riksförbundet har 
samtidigt också en skyldighet att fortsatt vara fast förankrade vid den 
samhällspolitiska grund som beslutats av kongressen, manifesterad i riksförbundets 
stadgar, policyer och ramverk.  
     



60

Proposition om intressepolitiska huvudfrågor 

Till kongressen 2022 

hjart-lung.se

Förbundsstyrelsens slutsats blir därför att det samhällspolitiska programmet bör 
fungera som en grund i förbundets fortsatta samhällspolitiska arbete. Det bör utgå 
från riksförbundets grundläggande värderingar och deklarera till omvärlden varför 
förbundet tycker att en viss fråga är viktig. Det samhällspolitiska programmet bör 
också ta sin utgångspunkt i ett medlems- och patientperspektiv, med individens 
behov i centrum, om hur det är att leva med långvarig sjukdom i samhället och 
i mötet med vården.  

De intressepolitiska frågorna är riksförbundets opinionsbildande arbete och 
berättar vad riksförbundet tycker bör göras i specifika sakfrågor. Medlemmarnas 
behov och åsikter kartläggs genom till exempel enkätundersökningar. Frågorna ska 
ha en koppling till det demokratiskt beslutade samhällspolitiska programmet. 
Kopplingen däremellan kan beskrivas med nedanstående bild, med det 
samhällspolitiska programmet i botten och med de intressepolitiska frågorna som 
en boj som aldrig kan driva långt ifrån grunden: 

I och med att de intressepolitiska sakfrågorna separeras från det samhällspolitiska 
programmet, är det viktigt att det även i fortsättningen finns en stark koppling till 
förbundets demokratiska process och ytterst förbundskongressen. 
Förbundsstyrelsen ser därför ett behov av att förbundskongressen, som högsta 
beslutande organ, ges möjlighet att peka ut den intressepolitiska inriktningen för 
den kommande kongressperioden. Den intressepolitiska inriktningen, föreslagen av 
förbundsstyrelsen, är tänkt att vara vägledande för nästa kongressperiod, men ute-
sluter inte att riksförbundet även driver andra relevanta frågor utifrån behov 
och omvärldsbevakning. Förbundsstyrelsens förhoppning är att de föreslagna 
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huvudfrågorna leder till att föreningarna engagerat diskuterar, debatterar och 
påverkar frågorna på egen hand lokalt och regionalt.  

Riksförbundet säkerställer således sin demokratiska förankring på följande sätt: 

• Det samhällspolitiska programmet blir även fortsatt en utgångspunkt som
deklarerar för omvärlden varför förbundet tycker att våra frågor är viktiga.

• Förbundskongressen beslutar genom ombuden inriktningen på
intressepolitiken.

• Förbundskansliet stämmer av medlemmarnas åsikter genom till exempel
enkätundersökningar.

Föreslagen intressepolitisk inriktning 2022 – 2025 

En mer personcentrerad vård 

Riksförbundet HjärtLung har sedan 2017 arbetat för en mer personcentrerad vård; 
att vård, behandling och rehabilitering ska ske i samråd mellan patient och hälso- 
och sjukvårdspersonal i ett partnerskap. Många som har en hjärt-, kärl- eller 
lungsjukdom, är sjuka under lång tid, kanske för resten av livet. Då handlar det om 
att skapa ett bra och rikt liv med de förutsättningar som sjuk 
domen innebär. Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt där patienten ses 
som en person med förmågor och resurser som är viktiga för en framgångsrik 
behandling. Viktiga delar är bland annat att vården präglas av kontinuitet, 
samordning, fast vårdkontakt, tillgång till patientutbildning och att den sker i 
samråd med patienten.  

En mer jämlik vård utan omotiverade skillnader 

Riksförbundet HjärtLung driver på för att vården ska vara jämlik. Jämlik vård 
innebär att vården inte ska präglas av omotiverade skillnader. Omotiverade 
skillnader är sådana som inte kan förklaras av medicinska bedömningar eller olika 
behov. Det innebär inte att vården ska vara precis lika för alla eftersom patienter 
har olika förutsättningar. I stället ska den med det störst behov ges företräde till 
vården enligt Hälso- och sjukvårdslagen.1 Flera myndigheter har konstaterat att 
personer med hjärt- och kärlsjukdom är överrepresenterade som patientgrupp för 
omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande. Det finns även en 
överrepresentation av geografiska skillnader samt skillnader mellan könen.2 Frågan 
har betydelse för riksförbundets alla medlemmar. 

1 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Svensk författningssamling 2017:2017:30 t.o.m. 
 SFS 2021:648 - Riksdagen 3 kap. 1 §. 
2 PM-2013-3-Hur-kan-man-identifiera-omotiverade-väsentliga-skillnader-i-vården (3).pdf 
s.18 
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Tillgång till en bra uppföljning och sekundärprevention 

Riksförbundet HjärtLung vill förbättra uppföljningen samt sekundärpreventionen, 
det vill säga behandling av riskfaktorer inklusive ohälsosamma levnadsvanor. Detta 
är en väsentlig del av behandlingen och syftar till att förhindra försämring, minska 
återinsjuknande samt att förbättra patienternas livskvalitet. Under pandemin fick 
26 000 färre patienter sin lungfunktion mätt med spirometri 2020 jämfört med 
2019.3 Endast 5,5 procent av hjärtinfarktpatienter deltar idag i ett individanpassat 
fysiskt träningsprogram utformat av fysioterapeut. Inom hjärtvården finns det stor 
variation i måluppfyllelsen utifrån utbildningsnivå och inkomst, talande för såväl 
geografisk som socioekonomisk ojämlikhet i vården.4 Andra insatser som varierar 
stort i landet är skriftlig information om levnadsvanor och riskfaktorer vid 
utskrivning från sjukhuset. Att få tillgång till bästa möjliga behandling är livsviktigt 
för våra medlemmar. 

Ett utökat högkostnadsskydd som inkluderar tandvård 

Riksförbundet HjärtLung driver frågan om att tänderna är en del av kroppen och att 
tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet. Förbundets medlemmar är ofta äldre 
personer (75+) och lever med kroniska sjukdomar som inte sällan relaterar till 
tandhälsa. Ett jämlikt tandvårdssystem ska kunna ge förutsättningar för att alla, 
oavsett ekonomiska förutsättningar, både kan förebygga och på bästa sätt ta hand 
om sin tandhälsa. För att uppnå en större jämlikhet bör tandvårdssystemet även 
utformas på ett sätt som minskar risken för regionala skillnader. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att  bifalla propositionen om intressepolitiska huvudfrågor.  
 

 
3 Stor minskning av patienter som fått vård enligt nationella riktlinjer under pandemin - 
Socialstyrelsen 
4 Ny riktlinje i hjärtvården ska minska ojämlikheten i vården (hjart-lung.se) 
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Verksamhetsinriktning 2023 – 2025 
Proposition från förbundsstyrelsen 

Verksamhetsinriktningen är en gemensam färdplan för ett livskraftigt och inflytelse-
rikt förbund som är väl förankrat i sitt uppdrag. Det är en gemensam plattform för 
att främja framtidsdiskussionerna i Riksförbundet HjärtLung. Det är också ett 
styrande underlag för den årliga verksamhetsplaneringen för förbundskansliet. 

Uppdrag och översikt 

Riksförbundet HjärtLung är en stark patientorganisation för personer med 
erfarenhet av de diagnoser vi företräder. Vi arbetar för att personer med hjärt-, kärl- 
och lungsjukdom ska kunna leva ett bra liv. Vi verkar för att alla människor med 
hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska erbjudas bästa möjliga vård, en tidig diagnos, 
rehabilitering och sjukdomsförebyggande livsstilsinsatser samt ges förutsättningar 
för en bra egenvård. Alla ska erbjudas en jämlik och personcentrerad vård som inte 
utestänger någon. Personer som lever med långvarig eller kronisk sjukdom ska ges 
möjligheten att vara fullt delaktiga i samhällets alla delar och garanteras stöd och 
förutsättningar att leva ett bra liv.  
    I vårt opinionsbildande arbete bidrar vi med vår kunskap och erfarenhet till gagn 
för både medlemmar och andra personer inom våra diagnosgrupper. Våra 
föreningar erbjuder medlemmarna kunskap, gemenskap och stöd till egenvård. Vi 
uppmärksammar allmänheten på hur många som lever med, och dör av, hjärt-, kärl- 
och lungsjukdom och tydliggör kopplingen mellan sunda levnadsvanor och ett 
längre och friskare liv. 

En stark patientorganisation 

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer. Vi gör 
avtryck i samhällsdebatten och vi är en efterfrågad partner hos både beslutsfattare 
och vårdprofession. Vi är medskapare i arbetet att förbättra vården och förebygga 
sjukdom, bland annat genom att erbjuda vården patientutbildningar, kommunerna 
konceptet Hälsans stig och allmänheten kunskap om HLR. 
    Vi har många aktiva föreningar med väl fungerande styrelser. Det är en nödvändig-
het för att klara det demokratiska uppdraget och för att kunna erbjuda attraktiva 
aktiviteter och ett socialt stöd till medlemmarna. Vi arbetar med hälso- och livsstils-
frågor på flera plan, både fysiskt och digitalt; till exempel erbjuder vi motions- och 
träningsaktiviteter, tematräffar om stresshantering, ensamhet och sömn samt 
coachning från våra hälsocoacher. En framgångsfaktor i det arbetet är tydliga roller 
som bland annat egenvårdsombud (EVO) och studieorganisatör (SO). Vi möjliggör 
promenader på Hälsans stig som är både välkänd och mycket uppskattad långt 
utanför vår medlemskår. Våra kurser i hjärt-lungräddning, utmärkelsen 
Årets hjärt-lungräddare och kampanjen Hjärtsäkra din ort är viktiga 
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verksamheter som bidrar till att rädda liv, och stärker vårt varumärke. Vi stödjer 
forskning som utgår från patientens perspektiv i vår strävan att bidra till att 
utveckla vården. Vi utbildar också forskningspartners som deltar med ett 
patientperspektiv i olika forskningsprojekt. 
    Vi har starka kommunikationskanaler. Riksförbundets hemsida är navet för 
organisationens kommunikation och riktar sig brett till människor med hjärt-, kärl- 
och lungsjukdom och deras närstående, till en hälsointresserad allmänhet, till 
styrande inom hälso- och sjukvården samt till våra föreningar. Riksförbundet 
HjärtLungs Facebooksida är en populär kanal för att följa vad som händer i 
riksförbundet och de framgångar vi når i vårt opinionsarbete. Den uppskattade 
medlemstidningen Status, som bland annat innehåller aktuella reportage och 
uppföljning av våra forskningssatsningar, når alla riksförbundets medlemmar. Våra 
interna nyhetsbrev ger föreningar och medlemmar löpande information från 
förbundsstyrelsen och förbundskansliet. För att ytterligare uppmärksamma 
riksförbundets fokusområden har vi tre olika kampanjperioder: Hjärtemånaden i 
februari, HLR-veckan i oktober och Lungmånaden i november.  

Vad vi behöver göra för att stärka Riksförbundet HjärtLung för framtiden 

I vår omvärld kommer förändringar snabbt och vi måste vara förberedda och kunna 
anpassa oss för att stå fortsatt starka. För att fortsätta vara en stark 
patientföreträdare ska vi fokusera på att: 

• Stärka grunden genom att värva nya medlemmar. 
• Stärka arbetet med att öka våra intäkter. 
• Stärka vi-känslan i riksförbundet genom att berika och stödja varandra på 

lokal-, läns- och riksnivå. 
• Stärka vårt förebyggande hälso- och livsstilsarbete. 
• Stärka kännedomen om Riksförbundet HjärtLung genom enhetlig 

kommunikation och marknadsföring. 
• Stärka och hålla fast vid det arbete vi gör. 

Stärka grunden 

• Arbeta aktivt med att värva nya medlemmar! För att fortsätta vara ett 
livskraftigt riksförbund, med föreningar som erbjuder medlemmarna 
aktiviteter, socialt stöd och kunskap, är det angeläget att medlemsutveck-
lingen stärks. En stor medlemskår ger oss legitimitet att fortsätta vara en 
stark opinionsbildare som kan trycka på för förbättringar inom hälso- och 
sjukvården. I lokalföreningarna är det viktigt med många medlemmar för att 
kunna erbjuda attraktiva aktiviteter och ett socialt stöd till medlemmarna. 
Och att ha många aktiviteter attraherar i sin tur nya medlemmar.  
    Medlemsavgifterna står för en mindre del av riksförbundets intäkter men 
medlemskapet är ändå viktigt för finansieringen genom den legitimitet och 
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förstärkning av varumärket som medlemsantalet ger. Ett högt medlemsantal 
är också en förutsättning för riksförbundets statsbidrag, en viktig del av vår 
finansiering.  
    Det är viktigt att vi anpassar och planerar vår verksamhet för att ännu fler 
personer ska känna sig välkomna till oss. I riksförbundets dagliga 
verksamhet sker många möten med människor som skulle ha stor nytta av att 
vara medlem. Med bra värvning kommer de också att bli medlemmar.  
Många medlemmar och god finansiering ger oss förutsättningar att vara den 
bästa patientorganisationen. Då kan vi förändra vården, arrangera 
meningsfulla aktiviteter och erbjuda kunskap och gemenskap. 

• Arbeta aktivt med att skapa goda förutsättningar för föreningarna och dess
valberedningar att rekrytera nya förtroendevalda och volontärer. Genom bra
information och ett gott planerat mottagande med formulerade uppdrag och
grundutbildning ges förutsättningar för nya medlemmar att engagera sig hos
oss.

• Arbeta aktivt för ett större intäktsfokus! Hela organisationen behöver
förståelse och acceptans för att större intäkter är nödvändiga för att
riksförbundet ska klara verksamheten för medlemmarna, och ytterst för
överlevnad som förbund. Riksförbundets identitet är att vara en
patientorganisation, men för att klara uppdraget att vara en stark
patientorganisation för medlemmarna krävs en stark och stabil ekonomi. I
tider när vår del av statsbidraget till funktionsrättsorganisationer minskar
och inte kan tas för givet innebär ett ökat intäktsfokus att arbeta betydligt
mer med insamling, partnerskap och sponsring i olika former.

• Jobba med budskapen Bli medlem och Ge en gåva över hela linjen –
strategiskt, på riks- och lokalnivå, vid medlemsträffar, till allmänheten,
vården, företag och andra samarbetspartners, i våra annonser, kort sagt i all
vår kommunikation. Hela riksförbundet ska tydligare koppla budskapen
Bli medlem och Ge en gåva till våra ordinarie verksamheter, material och
annonsering.

Stärka vår vi-känsla 

• Riksförbundet HjärtLung är hela organisationen och samtidigt det 
gemensamma tilltalsnamnet för hela organisationen. Lokal-, läns- och 
riksperspektivet behöver berika varandra, med stöd, kunskap och nätverk. 
Det är ett samspel där alla behöver både ge och ta. Det är viktigt att vi alla 
utåt kommunicerar på ett enhetligt vis så att riksförbundet ses som den 
sammanhängande organisation vi faktiskt är.

• Stärk samverkan med medlemsorganisationerna ännu mer på ett sätt 
som främjar alla parter, till exempel genom tydligare information om 
kontaktpersoner och vad olika föreningar kan erbjuda andra delar av
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organisation (som föreläsningar etc.). Det är också viktigt att medlems-
organisationerna tydligt informerar om sin samhörighet med riksförbundet.  

• Ha alltid medlemmens perspektiv i fokus – både presumtiva och befintliga 
medlemmar ska hitta många intressanta aktiviteter och ingångar till oss, t.ex. 
fysiska aktiviteter ordnade av lokalföreningen eller digitala aktiviteter 
ordnade av förbundskansliet på riksnivå. För alla nivåer i organisationen ska 
engagemanget och nyttan för den enskilde medlemmen stå i centrum. 

• Jobba tillsammans på lokal-, läns- och riksnivå. Ett exempel är ett 
intressepolitiskt nätverk där läns- och lokalföreningar med stöd av 
förbundskansliet arbetar tillsammans med opinionsbildning för påverkan 
lokalt. Ett annat exempel är Hälsans stig som behöver både ett lokalt 
engagemang och samordning på riksnivå för bästa resultat. 

• Utveckla vår lärandeorganisation till att vi i större utsträckning lär av 
varandra lokalt, till exempel mellan läns- och lokalföreningar, som ett 
komplement till utbildningar ordnade centralt. Riksförbundet ska centralt 
utbilda riksfunktionärer som i sin tur kan coacha och utbilda vidare lokalt, 
det kan till exempel gälla inom IT-området där det kontinuerligt finns ett 
stort behov av vidareutbildning. 

• Ge stöd till att utveckla grund- och vidareutbildning för medlemmar och 
förtroendevalda så att de lättare kan komma in i verksamheten, i 
förtroendeuppdrag och leda aktiviteter. 

Stärka riksförbundets förebyggande hälso- och livsstilsarbete 

• Arbeta aktivt och förebyggande med livsstilsfrågor i syfte att mota sjukdomar 
och för att må bra, samt för att skapa större kännedom om att sunda 
levnadsvanor ger många ett längre och friskare liv. 

• Arbeta aktivt för att göra vårt förebyggande arbete mer känt för hälso- och 
sjukvården, samt öka den politiska förståelsen för vad sjukdomsbördan 
hjärt-, kärl- och lungsjukdomar för med sig för samhället. Det sistnämnda är 
starkt kopplat till politiska prioriteringar för att ge förutsättningar att arbeta 
mer preventivt på ett strukturerat sätt för vår målgrupp. 

• Riksförbundets arbete inkluderar olika former av förebyggande insatser. Det 
handlar dels om hälsosatsningar för den del av befolkningen som utifrån 
ålder eller andra riskfaktorer riskerar hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar och 
som kan behöva kunskap och stöd för att undvika att insjukna. Dels handlar 
det om insatser för personer som redan har drabbats av en hjärt-, kärl- eller 
lungsjukdom, där fokus är att undvika försämringar och att kunna leva ett så 
bra liv som möjligt med diagnos. Här behöver vi än mer utveckla vårt arbete 
för en välfungerande egenvård och för livsstilsstöd för våra medlemmar.  
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• Hälsans stig hjälper oss 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.

• Kurser i hjärt-lungräddning, utmärkelsen Årets hjärt-lungräddare och
kampanjen Hjärtsäkra din ort är viktig verksamhet för riksförbundet som
både gör nytta och stärker kännedomen om oss.

• Jobba vidare på erfarenheterna från Tillsammans-projektet i samverkan med
våra Hälsocoacher, till exempel med hälsofrämjande åtgärder för prevention
och aktiviteter för att motverka ensamhet. Detta preventiva arbete är värt att
värna och vårda då det bland annat ger oss möjlighet att nå intresserade i
yrkesverksam ålder, vilket är en förutsättning för att värva fler medlemmar
och ytterligare stärka vår organisation. Riksförbundets målgrupp är alla de
över två miljoner svenskar som har en hjärt-, kärl- eller lungdiagnos och
deras närstående.

 Stärka och hålla fast vid det arbete vi gör 

• Genom att fördjupa, mogna och marknadsföra alla fina insatser vi gör i form 
av till exempel utbildningar och aktiviteter kan vi få högre utväxling på 
tidigare insatser, ge förtroendevalda och enskilda medlemmar en chans att 
upptäcka allt vi erbjuder, samt ge kansliet chans att vara innovativ inom 
befintliga ramar.

• Använd våra kärnprodukter på nya sätt och till nya målgrupper, till 
exempel material till föreningarna och vården – för större utväxling 
och koncept som lätt kan skalas upp eller ner.

• Få ännu bättre utväxling på den forskning vi stödjer, så att den 
kunskap som alstras ytterligare stärker riksförbundet, till exempel våra 
livsstilsaktiviteter, patientutbildningar och opinionsbildning för en 
bättre hälso- och sjukvård för våra medlemmar.

• Få till en långsiktig och flexibel opinionsbildning, där vi med vårt 
samhällspolitiska program och intressepolitiska huvudfrågor som 
rättesnöre kan navigera både enklare och snabbare för ännu större 
genomslag. Genom ett intressepolitiskt nätverk och utbildning för våra 
föreningar kan vi också stärka vårt påverkansarbete lokalt och i länen.

• Använda potentialen i såväl medlems- som insamlingsregister, både i 
föreningarna och på förbundskansliet, för att analysera våra data i 
syfte att se mönster för att bättre kunna anpassa kommunikations-
insatserna efter behov.

• Tillgängliggör i ännu högre grad den kunskap vi har om våra diagnoser 
och de erfarenheter vi har av att leva med våra diagnoser för att nå ut 
ännu bättre med den kunskap som är helt unik för oss som 
patientorganisation.
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Stärka kännedomen om Riksförbundet HjärtLung 

Förtydliga vårt VARFÖR!  
• Varför ska man bli medlem? 
• Varför ska man aktivera sig i föreningarna?  
• Varför ska man ge gåvor? 
• Varför ska man berätta för en vän om oss?  

 
Därför att vi vill att en bred allmänhet ska känna till att Riksförbundet HjärtLung är 
en viktig patientorganisation som bidrar till förbättringar av vården och som ger 
stöd och kunskap till sina medlemmar. Genom exempelvis storytelling och ett mer 
direkt tilltal kan vi berätta om det stöd och den gemenskap man kan få genom att bli 
medlem hos oss, vilken stor nytta gåvor och testamenten gör i form av verksamhet 
för medlemmarna och hur riksförbundet faktiskt påverkar vården genom den 
kunskap och erfarenhet alla medlemmarna har. 

• Arbeta systematiskt med vårt varumärke i syfte att marknadsföra 
Riksförbundet HjärtLung så att fler känner till mer om oss. I varumärket 
ryms givetvis vår logga, men också alla medlemmars olika insatser på alla 
nivåer i riksförbundet. Vårt varumärke är ytterst vårt anseende hos 
allmänhet och organisationer, vilka känslor och associationer människor får 
när de hör eller ser vårt namn. Varumärket stärks inte bara genom 
kampanjer utan framför allt genom den nytta riksförbundet gör praktiskt och 
hur den nyttan blir känd för en större allmänhet.  

• Riksförbundet har idag ett flertal olika verksamheter och aktiviteter som är 
mycket uppskattade, men där riksförbundet inte alltid fått uppmärksam-
heten och äran eftersom vi har marknadsfört dessa under egna varumärken 
och loggor, och där vi varit otydliga med kopplingen till Riksförbundet 
HjärtLung som ansvarig organisation. Exempel på detta är Hälsans stig och 
våra patientutbildningar samlade under namnet Aktiv med HjärtLung. Här 
har vi påbörjat en förändring och genom att än tydligare lyfta fram 
Riksförbundet HjärtLung i dessa och andra liknande sammanhang skulle fler 
känna till mer om Riksförbundet HjärtLung och förhoppningsvis tycka det är 
värt att bidra till verksamheten. 

• Utåt ska vi, oavsett kommunikationskanal, visa upp oss på ett enhetligt sätt i 
form av texter, tonalitet, bildmanér och liknande samt ha en heltäckande 
gemensam strategi för hur vi marknadsför allt det arbete som vi gör.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
Att     godkänna verksamhetsinriktningen 2023-2025 för Riksförbundet 
HjärtLung. 
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Förslag om medlems- och förbundsavgift 2023-2025 
Proposition från förbundsstyrelsen 

Vid den förra kongressen 2019 beslutades att medlemsavgiften ska vara enhetlig för hela 
riksförbundet oavsett vilken lokalförening eller medlemsorganisation som medlemmen 
tillhör. Det gäller även om personen i fråga är medlem direkt i förbundet, enligt stadgarna 
§5, moment 3.

Förbundsstyrelsen har vidare i mars 2021 beslutat att medlemsavgiften från och med år 
2022 ska avse ett visst kalenderår, till skillnad från tidigare då medlemskapet gällde tolv 
månader från den första inbetalningen av medlemsavgiften. Omläggningen av 
medlemsavgiften till kalenderår har genomförts under år 2021 och lokalföreningarna och 
medlemsorganisationerna har erhållit ett extrabidrag för att kompensera bortfallet av 
utbetalda medlemsavgifter under hösten.   

Riksförbundet HjärtLung har idag cirka 34 000 medlemmar och ambitionen är att under 
kommande kongressperiod öka medlemsantalet i syfte att ytterligare öka trovärdigheten 
och tyngden i vårt intressepolitiska arbete. Det är därför angeläget att ingen ska behöva 
avstå från att bli medlem av ekonomiska skäl och medlemsavgiften föreslås ligga kvar 
oförändrad. 

Lokalföreningarnas och medlemsorganisationernas verksamhet är oerhört viktig under 
den kommande kongressperioden för att stärka Riksförbundet HjärtLung och 
förbundsavgiften föreslås därför ligga kvar på 80 kr. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
• Att medlemsavgiften år 2023 – 2025 fastställs till 200 kr per medlem,

• Att medlemsavgiften för barn under 18 år 2023 - 2025 fastställs till 100 kr per medlem,

• Att förbundsavgiften år 2023 – 2025 fastställs till 80 kr per medlem.
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Förslag om rambudget 2023-2025, tkr 
Proposition från förbundsstyrelsen 

  2025 2024 2023   2022 2021 
Intäkter/finansiering      prognos utfall 
          
Medlemsavgifter 3 400 3 200 3 000   2 700 2 470 
          
Gåvor & testamenten 17 000 16 500 16 400   16 400 20 838 
          
Bidrag 11 000 11 000 11 000   11 000 9 227 
          
Övriga intäkter 700 700 700   650 765 
          
Finansiella intäkter 1 000 1 000 1 000   1 200 7 292 
          
Summa intäkter 33 100 32 400 32 100   31 950 40 592 
          
Kostnader         
          
Ändamålskostnader -33 500 -32 500 -32 000   -34 500 -27 556 
          
Insamlingskostnader -2 700 -2 500 -2 300   -2 300 -2 262 
          
Administration  -5 400 -5 200 -5 000   -4 800 -4 735 
          
Summa kostnader -41 600 -40 200 -39 300   -41 600 -34 553 
          
Årets resultat  -8 500 -7 800 -7 200   -9 650 6 039 
          

Förändring totalt eget kapital        

Ingående balans 29 896 37 696 44 896   54 546 48 507 

Årets förändring -8 500 -7 800 -7 200   -9 650 6 039 

Utgående balans  21 396 29 896 37 696   44 896 54 546 

Sammanfattning 

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 och investeringar i verktyg 
för att kunna effektivisera verksamheten. Intäkterna förväntas öka något under kongress-
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perioden, 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.  

Intäkter 

Medlemsavgifter avser förbundsavgiften som uppgår till 80 kr per medlem. Prognosen 
för 2022 ligger på samma nivå som 2020 och förväntas öka succesivt under kongress-
perioden på grund av ökad medlemsvärvning. Utfallet 2021 ligger dock något lägre på 
grund av omläggningen av medlemsavgiften till kalenderår. Testamenten har beräknats 
utifrån ett genomsnitt av värdet av de testamenten som förbundet erhöll under den 
senaste tioårsperioden. Övriga gåvor förväntas successivt öka under kongressperioden 
utifrån satsningen på insamling som beskrivs i verksamhetsinriktningen. Organisations-
bidraget från Socialstyrelsen och övriga bidrag förväntas vara oförändrat.  

Kostnader  

Ändamålskostnaderna avser de områden som förbundet ska arbeta med i enlighet med 
förslaget till verksamhetsinriktning. Det är forskningsbidrag till olika institutioner samt 
övriga kostnader, till exempel forskningspartners. Hälsa och livsstil avser verksamhet som 
på olika sätt främjar medlemmarnas välmående och är kostnader för att ta fram studie-
material, patientutbildningar och rådgivning. Opinionsarbete är en viktig del av verksam-
heten och även information till medlemmar och andra intressenter. Vidare är stödet till 
läns- och lokalföreningar samt medlemsorganisationerna viktigt och här ingår kostnader 
för utbildningar och konferenser, men även ekonomiska bidrag till föreningarnas 
verksamhet. 
Insamlingskostnaderna förväntas öka något under kongressperioden och beror på ökade 
kostnader för kampanjer i syfte att uppnå insamlingsmålen. Administration är viktigt för 
att bedriva verksamheten på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, men förväntas inte öka 
nämnvärt under kongressperioden.  

Eget kapital  

Det finns en policy som reglerar gränsvärdet för eget kapital både uppåt och neråt. Syftet 
med den är att förbundet inte ska samla 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 23,5 Mkr och tillsammans med prognosen för 
2022 skulle det egna kapitalet uppgå till c:a 21,4 Mkr vid utgången av år 2025. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att      fastställa rambudgeten för kongressperioden 2023-2025. 
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Arvodering till förtroendevalda för kongressperiod 2023-2025 
Valberedningens förslag till kongressen om arvoden till förtroendevalda enligt: 

Ordförande - månadsarvode 
Arvodet fastställs till 66 % av prisbasbeloppet per månad och utbetalas från och med juni 
2022 till och med kongressmånaden år 2025. Arvodet per månad uppgår till 31 878 
kronor för år 2022. Sammanträdesarvode utgår inte. 

1:e vice ordförande - månadsarvode 
Arvodet fastställs till 44 % av prisbasbeloppet per månad och utbetalas från och med juni 
2022 till och med kongressmånaden år 2025. Arvodet per månad uppgår till 21 252 
kronor för år 2022. Sammanträdesarvode utgår inte. 

2:e vice ordförande - månadsarvode 
Arvodet fastställs till 22 % av prisbasbeloppet per månad och utbetalas från och med juni 
2022 till och med kongressmånaden år 2025. Arvodet per månad uppgår till 10 626 
kronor för år 2022. Sammanträdesarvode utgår inte. 

Ordförande i valberedningen samt förbundsrevisorer - årsarvode 
Arvodet fastställs till 60 % av prisbasbeloppet per år och utbetalas två gånger per år i maj 
och november. Arvodet per år uppgår till 28 980 kr för år 2022. År 2022 och 2025 
utbetalas ett halvt årsarvode. Sammanträdesarvode utgår inte. 

Sammanträdesarvode till ledamöter och ersättare i FS och valberedningen 
Ett arvode utgår med 2,3 % av prisbasbeloppet per dag vid sammanträden och andra 
uppdrag för riksförbundets räkning. Arvode utgår inte för förberedelsearbete, eventuell 
restid eller efterarbete i samband med uppdraget. Om arvode erhålls från annan part, 
t.ex. vid samverkan med myndigheter eller uppdrag i annan organisation, utgår inget 
arvode. Arvodet per dag uppgår till 1 111 kr för år 2022.  

Ersättning till förtroendevalda utsedda av förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen kan utse och besluta om arvode till andra medlemmar 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  
Utöver års- och månadsarvoden, samt sammanträdesarvode enligt ovan, kan 
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. 
 
Valberedningen föreslår kongressen besluta: 
Att       godkänna förslaget om arvode för förtroendevalda för kongressperioden  
2023-2025. 
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Instruktion för valberedningen 
Proposition från förbundsstyrelsen 

Mål och uppdrag 
Valberedningens huvuduppgift är att föreslå kongressen en förbundsstyrelse som 
kan fungera väl i att leda och utveckla riksförbundets verksamhet samt förbunds-
revisorer som kan följa upp riksförbundets verksamhet och förvaltning. Valbered-
ningen ska redovisa sitt förslag gällande vilka personer som ska väljas till vilka 
uppdrag. 

Det gäller val av: 
• Förbundsordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande.
• Ledamöter i förbundsstyrelsen samt ersättare till dem.
• Förbundsrevisorer samt ersättare till dem.

Riksförbundets stadgar 
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, § 9 Valberedning.

Upprätta kalendarium 
Valberedningen ska sammanträda inom 90 dagar efter förbundskongressen.  
Vid det första sammanträdet ska ett kalendarium och sammanträdesplan upprättas 
inför nästa kongress. Valberedningen ska vara aktiv under hela kongressperioden. 
Det ska finnas en uppgift om sista datum för nominering till förtroendeuppdrag 
samt sista datum när de förtroendevalda ska ge skriftligt besked om att de om de 
kandiderar för en ny valperiod eller avsäger sig omval. 

Dialogen med förbundsstyrelsen är central. Tidpunkter för när valberedningen och 
FS ska träffas fastställs i kalendariet, det sker dock minst en gång om året. 
Valberedningen bjuds även in till länsordförandekonferenserna. 

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

Förbereda val, kontroll och uppmärksamma jäv 
Valberedningen ansvarar för och ska samla in namn på de som nomineras. 
De ska sända ut ett frågeformulär till de nominerade, kontrollera att de är 
valbara och att de nominerade accepterar sin nominering. Valberedningen 
ska uppmärksamma eventuella jävsituationer som kan uppkomma vid val 
av styrelsepersoner och förbundsrevisorer. 
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Omval och nyval 
Har ledamot avsagt sig, eller om valberedningen vill förnya och tillföra ny 
kompetens, ska valberedningen föreslå nya namn. 

Uppföljning 
Valberedningen ska, tillsammans med förbundsstyrelsen, bilda sig en uppfattning 
om hur de som innehar uppdragen har fullföljt arbetet. Valberedningen ska under 
verksamhets-perioden intervjua förbundsstyrelsens ordförande, ledamöter, 
ersättare, revisorer samt generalsekreteraren för att skaffa sig en god bild av hur 
styrelsearbetet fungerat och vilka krav styrelsearbetet ställer. 

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

Presentation av valberedningens förslag 
Valberedningens förslag ska enligt stadgarna (§ 6, mom. 3) sändas till 
kongressombud och deras ersättare, läns- och lokalföreningar och 
medlemsorganisationer för kännedom senast 30 dagar före ordinarie 
förbundskongress. 

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

• Namn och medlem sedan specifikt år. 
• Egen erfarenhet av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom eller som närstående. 
• Erfarenhet av arbete på förbundsnivå. 
• Föreningstillhörighet i riksförbundet. 
• Förtroendeuppdrag inom organisationen. 

Den som presenteras bör även ge kortfattade svar på frågor som ger läsaren en bild 
av den nominerade. Det kan exempelvis vara följande frågor: 

• Vilken fråga vill du helst prioritera i förbundsarbetet? 
• Vad kan du som person tillföra riksförbundet? 

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

Stöd från förbundskansliet 
Förbundskansliet stödjer valberedningen genom att tillhandahålla information från 
medlemsregistret, förmedla kontakt till resebyrå, boka möteslokal samt förmedla 
information via våra kommunikationskanaler. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
Att  bifalla propositionen om instruktion för valberedningen.   
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Instruktion för förbundsrevisorerna 
Proposition från förbundsstyrelsen 
 
Auktoriserad revisors arbete är reglerat av myndigheterna och omfattas inte av 
instruktionen. 

Revision enligt stadgarna 
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. 

Revisionens syfte och inriktning 
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. 
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Planering och rapportering 
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. 

Tillgång till material 
Förbundsrevisorerna och ersättare 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. 

Ersättare för ordinarie revisorer 
Ersättarna ska ha motsvarande tillgång till information som de ordinarie, och kan 
efter samråd mellan ordinarie revisorerna och styrelsen, bjudas in till möten. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
 
Att  bifalla propositionen om instruktion för förbundsrevisorerna.   
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Val av förbundsstyrelsen och revision 2022-2025 

Valberedningen föreslår följande personer  genom valberedningens 
ordförande Karin Jeppsson 

Arbetsutskottet: 
Förbundsordförande: Anders Åkesson, Malmö, 
Förste vice ordförande: Jörgen Warberg, Öckerö, 
Andre vice ordförande: Anna-Marta Roos Näslund, Östersund. 

Ordinarie ledamöter: 
Marianne Kjellquist, Norra Skaraborg, 
Mikael Nissen, Kristianstad, 
Kerstin Haglö, Karlskrona, 
Maud Molander, Lidingö, 
Sture Olsson, Umeå, 
Karin Thalén, Uppsala. 

Ersättare: 
Lisbeth Eriksson, Boden, 
Gudrun Eliasson, Lycksele, 
Rolf Petterson, Helsingborg, 
Leif Altmann, Halmstad. 

Revisorer: 
Sten Andersson, Kolbäcksdalen, 
Gunilla Larsson, Fårbo/ Oskarshamn. 

Ersättare: 
Lars Åkerblom, Karlstad, 
Claes Åberg, Uppsala. 

Valberedningen föreslår kongressen besluta:

Att godkänna valberedningens förslag till förbundsstyrelse och 
förbundsrevisorer.

Övriga nominerade till FS av medlemmar och föreningar:
Som förbundsordförande: Jörgen Warberg samt Tomas Agdalen.
Som förste vice ordförande: Mikael Nissen, Kristianstad.
Som ledamot i FS: Anders Boqvist, Norrköping, Karl-Erik Klinker, Laholm, 
samt Lars Nilsson, Överkalix.
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Förbundsrevisorernas rapport  
Vår ”breda bild” av kongressperioden 2019-2022 

En kongressperiod går fort – trots allt. Större delen av tiden sedan kongress-
dagarna 2019 har skuggats av pandemin och begränsat mellanmänskliga 
kontakter till en liten krets för envar. För många av oss medlemmar 
konstaterades tidigt, pga. grundsjukdomar och ålder, en förhöjd risk för svår 
sjukdom och död. Sverige hade med undantag för besöksförbud vid vårdin-
rättningar få tvingande inskränkningar. Vårt intryck är att i synnerhet våra äldre 
medlemmar följde rekommendationerna i mycket hög grad. I mars 2022 är 
restriktionerna upphävda men smittorisk och skyddskrav i bl.a. vårdmiljö består.   

Vi ställde inte in – vi ställde om 
Riksförbundet HjärtLung med förbundsstyrelsen och förbundskansliet i spetsen 
gjorde under parollen ovan tidiga, stora, insatser för att stimulera och 
vidmakthålla medlemmars intresse att delta i aktiviteter för fysisk och mental 
hälsa och att bryta ensamhet. Särskilt gentemot äldre uppmärksammades detta 
allmänt av kommuner och civilsamhälle. Insatserna från Riksförbundet 
HjärtLung fick gott gensvar i många föreningar medan andra, av olika orsaker, 
lade sig lågt med få aktiviteter mellan mars 2020 och augusti 2021. Skillnaderna 
speglar, enligt vår försiktiga bedömning, hur aktiva de föreningarna är även 
under normala förhållanden. Inställningen till att använda smarta telefoner och 
datorer har haft betydelse i sammanhanget. Att främst äldre personer i högre 
utsträckning oroas och väljer bort digitala verktyg betingas enligt bl.a. 
Internetstiftelsen av rädsla för nätbrott som kapningar, identitetsstölder och 
penningbedrägerier. Vi konstaterar att föreningar nu påbörjar fler informations- 
och utbildningsaktiviteter inom det digitala.  
    Sett till ovanstående välkomnar vi den satsning FS gjort på resurser för 
föreningsutveckling och att organisationen förändrats på sätt som stimulerar 
detta. Bidrag från Socialstyrelsen för Riksförbundets satsningar erhölls i 
uppstarten medan senare ansökningar avslogs. Aktiviteterna har ändå kunnat 
fortsätta i rimlig omfattning genom omprioriteringar. 

Förändrade arbetssätt – med krav på annorlunda ledarskap 
Förbundssstyrelsen (FS) och förbundskansliet har undantagandes första halvåret 
av perioden anpassat sitt arbete till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Förtroendevalda och personal har fått arbeta hemifrån och möten har varit så 
gott som genomgående digitala men också minimerats och effektiviserats. Detta 
har medfört att ledarskap sett till planering och mötesteknik fått ”följa med”. Vi 
har noterat organisationsförändringen med verksamhetschefer och förstår att 

Förbundsrevisorernas rapport

Till kongressen 2022

hjart-lung.se



79

den fungerar väl. Vad vi inte kunnat bilda oss en uppfattning om på plats är 
effekter av flytten till nya lokaler men i dagens läge inser vi att ”om det varit 
problem hade vi hört det”.  

Skärpta krav på föreningarnas årsmöten 
Under perioden har FS och förbundskansliet skärpt kraven på och ökat stödet till 
läns- och lokalföreningarnas årsmötesplanering. Det har minskat förseningar och 
andra brister gentemot stadgarna. ”Tolvårsregeln” som begränsar sammanlagda 
tid som förtroendevald i lokalföreningar infördes i stadgarna 2020 och orsakade 
diskussioner samt även ”dispensansökningar” till FS. Då stadgarna inte ger 
utrymme för ”dispenser” eller undantag har FS med hänsyn till situationen under 
pandemin valt att inte formalisera kritik för föreningar som frångått ”tolvårs-
regeln”. Begränsningen fanns även i tidigare stadgar men omfattade endast 
länsföreningarna (15 år) och Riksförbundet (12 år). FS har hanterat 
problematiken väl och vi ser att den kommer att behandlas av kongressen 2022.  

Nya medlemsregistret 
Nytt medlemsregister har upphandlats och införts under perioden. Samtidigt har 
nya enklare funktioner för publiceringen av årshandlingar från föreningarna 
införts. Kunskapsuppbyggnad pågår vintern/våren 2022 och våra iakttagelser av 
insatserna är enbart positiva. Vi har inte noterat någon allvarlig kritik och förstår 
att registeransvariga har olika förutsättningar - och i viss mån olika inställning 
till förändringar, arbetslogik och flöden. Det tar ansvariga vid förbundskansliet 
hand om och styr större stödbehov till mindre grupper och enskilda insatser. Vi 
upplever systemet modernt och underlättande för föreningar, medlemmarna 
själva samt vid värvning och löpande medlemskontakter när digital 
kommunikation är möjlig och accepterad. 

Publicering av föreningars årshandlingar 
Våra läns- och lokalföreningarna är formellt självständiga och några har 
återkommande protesterat och i vissa fall vägrat att publicera främst bokslut på 
hemsidan. Vi har inte ”facit” av kongressperioden men ”bedömer inte att det 
blivit sämre”. Vi räknar med att FS ökade satsningar på föreningsutveckling och 
vitalisering av föreningarnas förtroendemannakårer medför ökad positiv syn på 
den öppenhet riksförbundet eftersträvar.  

Fadderrollen 
Eftersom även faddrarna haft en försvårad arbetssituation under nedstängningarna 
har vi inte genomfört en tänkt fördjupad granskning av rollen ur perspektivet 
ändamålsenlighet och effektivitet som våra uppdrag från kongressen 
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vägleds av. I stället kommenterar vi här kort med att ”man är två i ett samarbete”, 
en länsförening och en fadder. Vi vet att län fått gott stöd av sina faddrar i 
samband med exempelvis nedläggningar som avvärjts, ersatts av sammanslag-
ningar eller i varje fall genomförts korrekt. Det finns tyvärr även mindre positiva 
inställningar till att kontakta sin fadder. Vi bedömer också att faddrarna har litet 
olika förutsättningar för sina uppdrag. Vi utgår från att FS fortsätter följa och vid 
behov se över och öka stödet till rollen samt bedömer kopplingar till förenings-
utvecklingen.  

Utmaningar för AU, FS och förbundskansliet 
Många föreningar är i behov av stöd för ”återstart” efter flera års låg aktivitets-
nivå. Stödet med föreningsutveckling via länsföreningarna möter detta på ett bra 
sätt. Vi hoppas resurserna räcker för verkningsfulla insatser och att omprio-
riteringar från andra funktioner övervägs vid behov. Aktiviteter för att värva och 
behålla medlemmar ser vi som vår livsnerv i nuläget.  
 
Opinionsbildningen gentemot samhällets beslutsfattare inom vård, omsorg och 
för ett uppskattat civilsamhälle är en grundbult som ny ordförande och styrelse 
möter direkt efter kongressen - i synnerhet som det är valår. Vi ser med 
tillfredsställelse att förberedelser för bra överlämnande från ordföranden pågår 
sedan en tid.  
 
Byte av ekonomiansvarig stundar. Det är en utmaning som vi som 
förtroendevalda revisorer anser underlättas av vår rekommendation att inte 
upphandla auktoriserad revisor utan välja om Grant Thornton. Vi är mycket 
nöjda med deras insatser och vet att förbundskansliet och FS delar vår bild.  

Ekonomi och resultat 
Ekonomin är föredömligt beskriven av den auktoriserade revisorn och hennes 
medarbetare. För att inte upprepa information och göra vår rapport längre 
hänvisar vi i första hand till deras dokument och den gemensamma 
revisionsberättelse som vi lägger fram.  

Kort sammanfattning 
Vi har inga krav eller kritiska påpekanden att särskilt rapportera till kongressen 
och förenar oss med auktoriserade revisorn i den gemensamma formella 
berättelsen till kongressen 2022. 
 
Sören Skoglund, Åsele  Sten Andersson, Hallstahammar 
Förtroendevald förbundsrevisor Förtroendevald förbundsrevisor  
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Auktoriserad revisor för kongressperioden 2023-2025  

Förbundsrevisorernas förslag till kongressen 2022 
 
Enligt Riksförbundet HjärtLungs stadgar §8 ska en auktoriserad revisor väljas av 
kongressen. Grant Thornton Sweden AB:s nuvarande uppdrag upphör formellt efter 
revision av 2022 års förvaltning och räkenskaper.  
 
Undertecknade, av kongressen 2019 förtroendevalda revisorer föreslår att 
kongressen till auktoriserad revisor för kongressperioden 2023 - 2025  
väljer om Grant Thornton Sweden AB, organisationsnummer 556356-9382.  
 
Vi grundar vårt förslag på vårt, förbundsstyrelsens och förbundskansliets berörda 
tjänstemäns goda, ömsesidiga förtroende- och respektfulla samarbete med Grant 
Thorntons revisorer.  Vi har talat med Grant Thorntons företrädare om 
förutsättningar för nytt uppdrag och ser ingen anledning att genomföra en formell 
och mer omfattande upphandling.  
 
Om kongressen beslutar enligt ovanstående förslag förutsätter vi att riksförbundets 
förbundskansli och firmatecknare ges uppdraget att hantera avtal/uppdragsbrev 
enligt gällande firmateckning.  
 
Stockholm 2022-03-01  
 
Sören Skoglund,  Sten Andersson,  
förtroendevald revisor   förtroendevald revisor  
 
 
Förbundsrevisorerna föreslår kongressen besluta: 
 
Att   för kongressperioden 2023 - 2025 välja om Grant Thornton Sweden AB till 
auktoriserad revisor för Riksförbundet HjärtLung.  

 

Förbundsrevisorernas förslag om auktoriserad revisor 2023-2025

Till kongressen 2022

hjart-lung.se



Riksförbundet HjärtLung  
– det här är vi

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation 
som arbetar för att ge alla med hjärt-, kärl- och 
lungsjukdom ett bra liv.

Att få rätt stöd efter en diagnos kan vara avgörande 
för hur det fortsatta livet ska se ut. Vi erbjuder  
kunskap, gemenskap och aktiviteter för en  
hälsosam livsstil.

Vi är också en viktig röst i samhället, arbetar  
för bästa möjliga vård och stöder patientvald  
forskning. För att kunna göra det samlar vi in  
pengar till vår verksamhet. Allt för att alla med 
hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ska kunna leva  
ett bra, rikt och friskare liv.

Riksförbundet HjärtLung
Wollmar Yxkullsgatan 14, 1 trappa
118 50 Stockholm

Telefon: 08-556 06 200
E-post: info@hjart-lung.se

Organisationsnummer: 802000-6410

hjart-lung.se


