Kongressperiod 2019-2022 – var är vi nu?

Personer med hjärt-, kärl- och
lungsjukdom ska ha ett bra liv

Nya stadgar
Länsföreningen ska, utifrån sina förutsättningar, verka för:
att stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet. Länsföreningen ska i detta styras av lokalföreningarnas behov
och medlemsintresse.
Förbundsstyrelsen beslutar om de policyer och riktlinjer som gäller för alla medlemsföreningar i Riksförbundet HjärtLung
och de medlemsorganisationer som nämns i § 5 mom. 2.

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 är en sammanslutning av Riksförbundet HjärtLungs lokalföreningar inom ……………….. län/region

Nya stadgar
Läns- och lokalföreningens styrelser – högst sju ledamöter – max 12 sammanhängande år
Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och minst en och högst fem ordinarie ledamöter och högst två ersättare.
Antalet ska vara udda, ordföranden inräknad. En majoritet av styrelsens ledamöter ska bestå av personer som
har erfarenhet av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.
Maximal sammanhängande tid i styrelsen är 12 år, oavsett uppdrag.

Byte av juridiskt namn
Kongressen beslutade:
Att förbundet byter juridiskt namn från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund till vårt tilltalsnamn
Riksförbundet HjärtLung.
För att fullfölja namnändringen också för alla läns- och lokalföreningar ska varje förening anta stadgeändring
vid sitt nästkommande årsmöte. Varje förening skickar därefter in blankett (SKV 2020) till Skatteverket,
underskriven av behörig firmatecknare, tillsammans med protokoll från det möte där man beslutat om
namnbyte.

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 2021 fastställs till 100 kr per medlem.
• Att förbundsavgiften för perioden 2020 – 2022 fastställs till 80 kr per medlem för alla medlemmar.
• Att de föreningar och medlemsorganisationer som år 2020 har högre medlemsavgifter kompenseras
ekonomiskt med ett särskilt bidrag år 2021 med full ersättning och år 2022 med ett bidrag som uppgår till
hälften av de minskade medlemsintäkterna.

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

