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Medlem i Riksförbundet HjärtLung

• Vikten av att tillsammans driva våra kärnområden.

• Som medlemsorganisation godkänner och följer man 
Riksförbundet HjärtLungs stadgar och ramverk.

• Kan delta och påverka vid kongressen. 
Varje medlemsorganisation erhåller två grundmandat på förbundets kongresser,                     
enligt §6 Kongress, Mom. 2 Representation, samt eventuellt tilläggsmandat 
baserat på antalet medlemmar per den 31 december året före kongressens sammanträde.

Möjligt skriva motioner till kongressen.



Medlemsorganisationer maj 2020
Följande patientföreningar:

• Alfa-1 Sverige antitrypsin AAT-brist, lungsjukdom.

• Apnéföreningen i Stockholm för de med sömnapné.

• IPF Sverige patientföreningen för lungfibros

• FH Sverige familjär hyperkolesterolemi.

• Viking - riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade

• Riksföreningen för PAH Pulmonell Arteriell Hypertension, lungsjukdom.

https://www.hjart-lung.se/riksforbundet/medlemsorganisation/lokalforeningar/alfa-1/
https://apneforeningen.se/stockholm/
https://www.hjart-lung.se/riksforbundet/medlemsorganisation/lokalforeningar/ipf-.-sverige/
https://www.hjart-lung.se/riksforbundet/medlemsorganisation/lokalforeningar/fh-sverige/
https://www.hjart-lung.se/riksforbundet/medlemsorganisation/lokalforeningar/viking/
https://www.hjart-lung.se/riksforbundet/medlemsorganisation/lokalforeningar/pah/


Stöd för medlemsorganisationerna 

Centralt medlemsregister: 

• Hantera medlemmar via riksförbundets medlemsregister genom en 
central inkassering av medlemsavgifter. 

• Möjligt att sända medlemsinformation tillsammans med 
fakturering, statistikuppgifter, etiketter och mejlutskick.



Hemsida och sociala medier

• Administrera webbplats via Riksförbundet HjärtLungs hemsida. 
www.hjart-lung.se

• På Min sida kan en medlem administrera sitt konto.

• Aktivt ta del av Facebookgruppen för ordföranden.

• Nyttja stöd och verktyg på vår föreningssida på hemsidan.

• Ta del av medlemsförmåner på hemsidan.

http://www.hjart-lung.se/


Information och utbildning

• Delta i gemensamma kommunikationsinsatser, som i artiklar i 
förbundets medlemstidning Status, informations-material, 
debattartiklar etc.

• Nyhetsbrevet Förbundsinfo (internt).

• Utbildningar och konferenser för förtroendevalda.



Olika bidrag som stöd

Ett verksamhetsbidrag varje år utifrån antalet medlemmar. 

Möjlighet att ansöka om:

• Projektbidrag till nyskapande verksamhet.

• Resebidrag.

• Jublieumsbidrag.



Avgift och stöd till medlemsorganisationer 

• Medlemsorganisationer betalar in 80 kr per medlem.

• Förbundsstyrelsen beslutar årligen om verksamhetsbidrag till 
medlemsorganisationerna. 

• År 2019 var bidraget 350 kr per vuxen medlem och 175 kr för 
medlem under 18 år.



Rutiner vid anslutning av medlemsorganisation 
En avtalsblankett ska fyllas i, där det intygas att medlemsorganisationen godkänner att följa 
Riksförbundet HjärtLungs stadgar och andra styrdokument, som ramar, policyer och riktlinjer.

Övrigt att lämna in:

1. Protokollsutdrag som visar att medlemsorganisationens styrelse/årsmöte beslutat om 
ansökan om medlemskap i Riksförbundet HjärtLung.

2. Medlemsorganisationens stadgar. 

3. Dokument som visar medlemsorganisationens juridiska form (stiftelse, ideell förening).

4. Förteckning över styrelsens ledamöter.

5. Årsredovisning samt eventuell verksamhetsberättelse för det senaste året, samt 
revisionsberättelse.


