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Lokalföreningar 

§ 1 Föreningen HjärtLung  

Föreningen HjärtLung Gävle är en lokalförening inom Riksförbundet 

HjärtLung.  

Lokalföreningen är en egen juridisk person och dess organisationsnummer 

är 8850005524.  

Lokalföreningen är en förening för personer med erfarenhet av hjärt-, kärl- 

eller lungsjukdom eller personer som erkänner föreningens stadgar och 

verksamhet.  

Lokalföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.  

§ 2 Ändamål och verksamhet  

Lokalföreningen ska med ledning av kongressbeslut, stadgar och 

verksamhetsinriktning arbeta för personers med hjärt-, kärl- eller 

lungsjukdom intressen genom:  

• opinionsbildning  

• livsstilsförändring  

• gemenskap  

Lokalföreningen ska, utifrån sina förutsättningar, i frågor som rör personer 

med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom:  

• erbjuda kunskap, gemenskap och stöd för livsstilsförändringar  

• verka för god sjukvård och en effektiv rehabilitering och eftervård

  

• tillse att vård och myndigheter får del av 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 samhällsoch näringsliv  
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• stödja forskning med ett patientperspektiv  

• informera om lokalföreningens, länsföreningens och riksförbundets   

verksamhet  

• rekrytera medlemmar  

• erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap  

§ 3 Organisation  

Lokalföreningens organ utgörs av årsmöte, styrelse, förtroendevalda 

revisorer och valberedning. Årsmötet väljer styrelse, egenvårdsombud för 

hjärta/ kärl, egenvårdsombud för lunga samt studieorganisatör, 

förtroendevalda revisorer och valberedning. Lokalföreningen ska vara 

ansluten till riksförbundet och sin länsförening.  

§ 4 Verksamhetsår  

Lokalföreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.  

§ 5 Medlemsformer  

Mom. 1  Medlemskap  

Enskild person som godkänner lokalföreningens och riksförbundets stadgar 

har rätt till medlemskap.  

Mom. 2  Medlemsavgifter  

Varje medlem betalar en medlemsavgift som fastställs av riksförbundets 

kongress. Förbundsstyrelsen beslutar om hur medlemsregistrering och  

inkassering av medlemsavgifter ska göras.  

Mom. 3  Uteslutning  

För uteslutning av medlem gäller vad som reglerats i riksförbundets stadgar 

§ 5, mom. 5.  

(Från riksförbundets stadgar § 5 mom. 5  
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”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  

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 frågor som föranlett det extra 

årsmötet meddelas.  

Mom. 4  Dagordning  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  

• Mötet öppnas  
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• Fastställande av röstlängd  

• Fastställande av dagordning  

• Årsmötets behöriga sammankallande  

• Val av årsmötesordförande  

• Val av årsmötessekreterare  

• Val av protokolljusterare  

• Val av rösträknare  

• Styrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse  

• Revisorernas berättelse  

• Styrelsens ansvarsfrihet  

• Behandling av motioner  

• Behandling av styrelsens förslag  

• Fastställande av lokalföreningens verksamhetsplan  

• 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  

• 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  
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• 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.  

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  

• kassör, två år  

• ordinarie ledamöter, två år  
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• 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 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 
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avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Vid minst ett tillfälle per år ska 

styrelsen bjuda in revisorerna att delta vid styrelsemöte. Revisorerna har 

yttrandeoch 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  

Valberedningen arbetar enligt årsmötets instruktioner, föreslår eventuellt 

arvode och fastställer sista dag för nominering. Vid minst ett tillfälle per år 

ska styrelsen bjuda in valberedningen att delta vid styrelsemöte. 

Valberedningen har yttranderätt vid styrelsemöten. Maximal 

sammanhängande tid för ledamot i valberedning är 12 år.  

§ 10 Allmänna bestämmelser  

Lokalföreningen bör hålla möten för medlemmarna minst fyra gånger per år, 

inklusive årsmötet. Styrelsen ska efter verksamhetsårets slut rapportera till 

riksförbundet och länsföreningen enligt riksförbundets anvisningar. 

Lokalföreningen kan anslutas till och samverka med lokala organisationer 

vars verksamhet och inriktning sammanfaller med lokalföreningens 

intressen. Årsmötet beslutar om anslutning i varje enskilt 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 
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majoritet vid ordinarie årsmöte och ska för att vara giltigt godkännas av 

förbundsstyrelsen.  

§ 12 Lokalförenings upplösning  

Föreligger risk för upplösning ska länsföreningen meddelas i god tid.  

Sammanslagning med närliggande lokalförening ska prövas som alternativ 

till nedläggning. Beslut om lokalförenings upplösning ska för att vara giltigt 

fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, 

varav ett ska vara ordinarie, med en tidsrymd av minst 90 dagar mellan 

mötena. Direkt efter beslut nummer två ska styrelsen överlämna samtliga 

handlingar till länsföreningens styrelse för avslutande revision och beslut  

om ansvarsfrihet.  

Beslutas om upplösning ska styrelsen ansvara för att lokalföreningens 

tillgångar överlämnas till länsföreningen som har att förvalta dessa och 

återlämna dem  vid bildande av ny lokalförening inom samma geografiska 

område såvida detta sker inom fem år. Alternativt ska medlen tillföras den 

förening som bildats genom sammanslagning. Efter fem år tillfaller annars 

samtliga tillgångar länsföreningen för att användas i dess verksamhet. 
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