
 
 
 
 
 

 
Riksförbundet HjärtLung 

Telefon: +46 (0)8 55 606 200, E-post: info@hjart-lung.se, www.hjart-lung.se 
Organisationsnummer: 802000-6410, bankgiro: 901-0109 

Förbundsstyrelsens rekommendationer  

Gällande reviderade stadgar, enhetlig medlemsavgift samt  

byte av juridiskt namn för läns- och lokalföreningar. 
 

Föreningarnas ombud på kongressen fattade beslut om reviderade stadgar, enhetlig 

medlemsavgift samt byte av juridiskt namn. Och med anledning av det vill förbundsstyrelsen 

komplettera den information som tidigare gått ut via e-post och i Förbundsinfo angående 

enhetlig medlemsavgift och byte av juridiskt namn, med några rekommendationer. 

Reviderade stadgar 
Förbundsstyrelsens rekommendation är att läns- och lokalföreningarna har en 

informationspunkt rörande de reviderade stadgarna på dagordningen för sina respektive 

årsmöten, med nedanstående information: 

Ambitionen med översynen av Riksförbundet HjärtLungs stadgar var att de ska upplevas mer 

som hjälpande än styrande i det dagliga föreningslivet. Detta genom att harmonisera 

stadgarna för riksförbundet, länsföreningar och lokalföreningar, förtydliga länsföreningarnas 

roll, samt att förenkla för föreningar att få ihop fungerande styrelser. Innan kongressen 2019 

fattade beslut om de reviderade stadgarna arrangerades en ordförandekonferens i april 2018 

på ämnet, samt att en remiss gjordes ute i landet under hösten 2018 för att få föreningarnas 

syn på organisationsfrågan. 

Enhetlig medlemsavgift 
Gällande en enhetlig medlemsavgift är förbundsstyrelsens rekommendation att läns- och 

lokalföreningarna har en informationspunkt på dagordningen för sina respektive årsmöten, 

med nedanstående information: 

Kongressen tog beslut om en enhetlig medlemsavgift på 200 kr för enskilda medlemmar per 

verksamhetsår under kongressperioden, gällande från och med 2021. Bakgrunden till 

beslutet är att medlemsutvecklingen är en oerhört viktig fråga för förbundet inför framtiden. 

Det är viktigt att både behålla befintliga medlemmar och att värva nya medlemmar. Ett 

viktigt steg på vägen för att göra det möjligt är en enhetlig medlemsavgift för alla medlemmar 

i föreningarna och de anslutna medlemsorganisationerna. Samhörigheten har stärkts i andra 

organisationer som gått från att ha olika medlemsavgifter i lokalföreningarna, till en enhetlig 

avgift för alla medlemmar. 

I vår kommunikation gentemot omvärlden är det viktigt att vi har ett enkelt och tydligt 

budskap om vad som gäller om man vill bli medlem i vår organisation. Att införa en enhetlig 

medlemsavgift är en viktig del av den kommunikationen inför framtiden. 

https://www.hjart-lung.se/for-foreningar/nyhetsbrev/forbundsinfo-2019/forbundsinfo-nr-5/enhetlig-medlemsavgift/
https://www.hjart-lung.se/for-foreningar/nyhetsbrev/forbundsinfo-2019/forbundsinfo-nr-5/byte-av-juridiskt-namn/
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 Det är angeläget att kunna tala om hur mycket medlemsavgiften är när vi värvar 

medlemmar. 

 Alla medlemmar är medlemmar inom Riksförbundet HjärtLung och det är därför 

rimligt att alla betalar samma avgift. 

 Det är en fråga om rättvisa med lika avgift för alla medlemmar. 

 Det är viktigt och rimligt att medlemsavgiften fastställs av kongressen, förbundets 

högsta beslutande organ. 

 Det är viktigt att vi kan jämföras med andra liknande organisationer som de allra 

flesta har en enhetlig medlemsavgift. 

 Det är viktigt att riksförbundets resurser används på ett effektivt sätt och en enhetlig 

medlemsavgift förenklar administrationen av utbetalningarna till föreningarna. 

Byte av juridiskt namn 
Kongressen tog i maj 2019 beslut på att ändra vårt juridiska namn på riksnivå till det 

tilltalsnamn vi redan har; Riksförbundet HjärtLung. Kongressen beslutade också att alla 

lokal- och länsföreningar på sina kommande årsmöten genomför motsvarande 

konsekvensändring på lokal nivå.  

För byte av juridiskt namn för föreningen är förbundsstyrelsens rekommendation att läns- 

och lokalföreningarna har en beslutspunkt på dagordningen för sina respektive årsmöten. Att 

ha med beslutspunkten på årsmötet, och inte bara på ett styrelsemöte, ger största möjliga 

delaktighet i beslutet bland medlemmarna. Instruktion för hur detta går till har tidigare gått 

ut. 

 

Vid frågor: 

Kontakta Anders Holgersson, verksamhetsstrateg.  

anders.holgersson@hjart-lung.se  

https://www.hjart-lung.se/for-foreningar/nyhetsbrev/forbundsinfo-2019/forbundsinfo-nr-5/byte-av-juridiskt-namn/
https://www.hjart-lung.se/for-foreningar/nyhetsbrev/forbundsinfo-2019/forbundsinfo-nr-5/byte-av-juridiskt-namn/
mailto:anders.holgersson@hjart-lung.se

