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För att en verksamhet ska fungera så smidigt som möjligt
är det bra att ha gemensamma regler för hur man ska
gå tillväga i olika situationer. Reglerna finns samlade i
stadgarna.
I stadgarna kan man också se vilka regler som gäller för
verksamheten: hur man väljer ordförande, kassör och
styrelse, när man ska ha kongress eller årsmöte, hur ofta
man ska ha medlemsmöte och hur man kallar till medlemsmöte o s v.
Stadgarna reglerar vidare hur medlemmarna deltar i
beslutsfattandet. Ansvaret för föreningen ligger alltid hos
medlemmarna.
Medlemmen själv beslutar om hur mycket av sin tid hon
eller han vill lägga på föreningsarbete. Även om medlemmen inte har möjlighet att själv aktivt delta i verksamheten är medlemmen representerad via sin förening
ansluten till förbundet.
Stadgarna måste vara antagna och registrerade för att
länsföreningen eller den lokala föreningen ska kunna
erhålla ett organisationsnummer från den lokala skattemyndigheten. Organisationsnumret är nödvändigt för att
en länsförening eller lokal förening ska komma i åtnjutande av bidrag från kommun och landsting.

Stockholm i maj 2017
Parkinsonförbundet
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Stadgar för Parkinsonförbundet
§ 1 Parkinsonförbundet
		Parkinsonförbundet är en ideell och demokratisk
organisation som är partipolitiskt, religiöst och kommersiellt obunden.
Riksförbundets namn är Parkinsonförbundet. Parkinsonförbundet är en sammanslutning av Parkinsonföreningar och deras medlemmar.
§ 2 Säte
		Parkinsonförbundet har sitt säte i Stockholm.
§3

Ändamål
Parkinsonförbundets verksamhet ska inriktas på
riksnivå:
Att upplysa om och öka kunskapen om Parkinsons
sjukdom för de parkinsonsjuka, deras anhöriga 		
samt för personer som genom sitt arbete eller 		
på annat sätt kommer i kontakt med parkinsonsjuka.
Att stödja aktiviteter som har målet att förbättra 		
de parkinsonsjukas och deras anhörigas livskvalitet.
Att utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter, institutioner och organisationer
i syfte att förbättra villkoren och vården för parkinsonsjuka i hela landet.
Att stödja och stimulera parkinsonföreningarnas 		
utveckling och verksamhet.
Att se till att gällande lagar rörande vård och om-		
sorg tillförsäkras de parkinsonsjuka och deras 		
anhöriga.
Att vara pådrivande i frågor som rör forskning och
behandling av Parkinsons sjukdom, med målet 		
att sjukdomen kan botas.
Att genom forskningsfonden stödja forskning och
utveckling rörande Parkinsons sjukdom.
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Att i samarbete med andra handikapporganisationer
föra medlemmarnas talan i frågor som är 		
gemensamma.
Att via internationellt samarbete utbyta erfarenheter
rörande Parkinsons sjukdom.
§4

Medlemskap
Parkinsonförbundet utgörs av parkinsonsjuka och
deras anhöriga, samt av personer som genom sitt
arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med
Parkinsons sjukdom.
Medlem representeras i Parkinsonförbundet via sin
länsförening.
Endast medlem är valbar till förtroendeuppdrag i
förbundet.
Som medlem räknas alla som betalt årets medlemsavgift.
Medlem som inte betalt sin medlemsavgift förlorar
sitt medlemskap i länsförening och därmed också sitt
medlemskap i Parkinsonförbundet.

§ 4.1 Hedersmedlem
Förbundsstyrelsen beslutar om vederbörande ska
upptas som hedersmedlem i Parkinsonförbundet,
hedersmedlem är befriad från stadgad medlemsavgift. Hedersmedlem ska vara en person som genom
särskilt intresse, engagemang och stora värdefulla
insatser främjat Parkinsonförbundet.
Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på
livstid, eller tills dess vederbörande önskar utträde,
eller att förbundet finner att vederbörande misskött
gällande kriterier för hedersmedlem och således
fråntar vederbörande hedersmedlemskapet.
§ 4.2 Hedersmedalj
Hedersmedaljen är instiftad av Parkinsonförbundet
och delas ut till personer som genom särskilt intresse, engagemang och stora värdefulla insatser främjat
Parkinsonförbundet. Parkinsonförbundets styrelse
utser hedersmedaljörer.
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Se även §8
& §9

§5

Medlemsavgift
Medlemsavgiften ska vara enhetlig över hela landet.
Förbundsstyrelsen lägger förslag om medlemsavgiftens storlek.
Medlemsavgiften för nästkommande år samt fördelningen av densamma fastställs av förbundets kongress.

§6

Uteslutning
Bryter enskild medlem mot stadgarna, skadar förbund eller förening, eller motarbetar dess syften kan
länsföreningen utesluta denne ur sin organisation.
Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan
till prövning, genom anmälan till förbundsstyrelsen
inom tre (3) månader räknat från det att meddelandet om uteslutning nått berörd medlem. Beslut i
ärendet tas på nästa förbundskongress.
Medlem som uteslutits ur organisationen förlorar
omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och
beslut.
Ej betald medlemsavgift leder till uteslutning.

§7

Organisation
Parkinsonförbundet utövar verksamhet genom följande organ:
Kongressen är Parkinsonförbundets högsta beslutande organ som sammanträder vartannat år.
Förbundsstyrelsen väljs vid förbundets kongress och
leder förbundets verksamhet mellan två kongresser.
Styrelsen ansvarar för att förbundets strategier och
långsiktiga arbete genomförs.
Inom styrelsen utses ansvariga för anhöriga, för
atypisk parkinsonism samt för yngre i yrkesverksam
ålder. Dessa frågor kan beredas av ansvariga före
beslut.
Parkinsonförbundets kansli ansvarar för förbundets
löpande verksamhet och att den operativa 		
verksamheten inom Parkinsonförbundet genomförs.
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Se även §10

Arbetet leds av en anställd generalsekreterare.
Generalsekreteraren är adjungerad till förbundets
sammanträden som föredragande och har därvid
yttrande- och förslagsrätt.
Länsföreningen är en sammanslutning av enskilda
medlemmar och/eller lokala föreningar. Länsföreningarna utser ombud som representerar medlemmarna vid förbundets kongress.
Lokalföreningen har egen styrelse men tillhör sin
länsförening.
Ordförandekonferensen är länsföreningsordförandenas möte. Där behandlas frågor som gäller föreningarnas inre arbete och frågor som rör samarbetet
inom förbundet.
§ 8 Kongress
		
Kongressen är det formella beslutsorgan som säkerställer att den demokratiska processen hanteras
korrekt och att beslutsfattandet därmed inte ska
ifrågasättas i efterhand.
Kongressen, som är Parkinsonförbundets högsta
beslutande organ, hålls vartannat år.
Kongressen leds av ett mötespresidium som består
av en ordförande och en sekreterare utsedda av
kongressen. Vid kongressen förrättas val av förtroendevalda funktioner i förbundet.
Kongressen består av länsordförandena samt valda
ombud. Varje länsförening äger rätt att utöver ordföranden utse ett ombud för varje påbörjat 100-tal
medlemmar.
Förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt på kongressen utom vid frågor om ansvarsfrihet samt val av
revisorer och valberedning.
Vid kongressen granskas förbundets förvaltning och
ansvarsfrågor behandlas. Kongressen har utifrån
detta att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förbundets kongress ska hållas senast den 31 maj.
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Förbundsstyrelsen kallar till kongress. Kallelse och dagordning till ordinarie kongress delges medlemmarna tre
månader före kongressen.
Verksamhetsberättelse och förslag till budget samt
inkomna motioner utsändes senast fyra veckor före kongressen.
§ 8.1 Ärenden vid kongress
Beslut i frågor av större betydelse för Parkinsonförbundet
eller medlemmarna får inte fattas om de inte finns med i
kallelsen till mötet.
Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma:
		

		1. Kongressens öppnande.
			2. Val av ordförande för kongressen.
			3. Val av sekreterare för kongressen.			
4. Val av två rösträknare.
			5. Val av två justerare, vilka jämte mötesord		
			förande justerar kongressprotokollet.
			6. Fastställande av dagordning.
			7. Upprop och fastställande av röstlängd.
			8. Fråga om kongressens behöriga utlysning.
			9. Styrelsens verksamhetsberättelse.
			10. Styrelsens ekonomiska redovisning.
			11. Revisorernas berättelse.
			12. Fastställande av balans- och resultaträkning
			samt disponering av årets resultat.
			13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
			14. Redovisning av kommande års verksamhetsplan.
			15. Fastställande av arvoden.
			16. Fastställande av telefonersättning.
			17. Fastställande av reseersättningar.
			18. Val av:
					a. ordförande		
två år
					b. ledamöter		
två år
					c. styrelseersättare 		
två år
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					d. internrevisorer 		
två år
					e. revisorsersättare 		
två år
					f. externrevisor		
två år
					g. valberedning 		
två år
		
19. Fastställande av medlemsavgift.
		
20. Fastställande av innevarande års budget.
		
21. Behandling av motioner till kongress.
		
22. Ärenden som förbundsstyrelsen hänskjuter
				 till kongressen.
		
23. Val av ombud till andra organisationer.
		
24. Nästa kongress, tid och plats.
		
25. Kongressens avslutning.
§ 8.2 Extra kongress
Extra kongress ska hållas, då styrelse, revisorer eller en
tredjedel av länsföreningarna (och/eller föreningarna)
skriftligen finner sådant nödvändigt. Förbundsstyrelsen
kallar till extra kongress skriftligen senast två veckor
innan.
I kallelse till extra kongress ska de ärenden anges för vilka
mötet sammankallats. Endast dessa ärenden och med
dem sammanhängande frågor får behandlas av mötet. I
övrigt gäller samma regler som för ordinarie kongress.
§ 8.3 Rösträtt på kongress
Rösträtt vid förbundets kongress utövas av ombud valda
av till förbundet anslutna länsföreningar som på sina
årsmöten utser ombuden. Varje länsförening äger rätt att,
utöver sin ordförande, utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar.
Som medlem räknas alla som betalt årets medlemsavgift.
Vid röstning gäller ett ombud – en röst. Ombud får genom fullmakt representera ytterligare ett (1) ombud, från
den egna föreningen, som inte är närvarande.
Fullmakt för detta måste anmälas skriftligen senast en
timme före kongress. På utskickad fullmakt ska framgå
att fullmakten ska vara inlämnad senast en timme före
kongressen.
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Valda ombud har yttrande- och rösträtt, samt förslagsrätt, andra närvarande medlemmar har yttranderätt.
§ 8.4 Sluten omröstning
Om votering begärts vid personval, ska detta ske genom
sluten omröstning. Vid lika röstetal företages lottning.
§ 8.5 Förslag och motioner
Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10
mars.
Enskild medlem har rätt att lämna motion till kongress.
Den ska dock först vara behandlad av länsföreningens
årsmöte efter beredning av den egna föreningsstyrelsen.
Om motionen avslagits på länsnivå ska dock medlemmen
ha rätt att själv inlämna sin motion till förbundsstyrelsen
senast den 10 mars, med tillägg att den behandlats och
avslagits av parkinsonföreningens årsmöte med angivande
av datum och skäl och behandlas som enskild motion.
§ 8.6 Ombud
Till ombud kan väljas medlem, som betalat årets medlemsavgift.
§ 8.7 Beslutsmässighet
Förbundskongressen är beslutsmässig då minst hälften
av antalet närvaroberättigade ombud är närvarande. För
beslut på kongressen gäller enkel majoritet utom vid
stadgeändring och upplösning av förbundet.
§ 9 Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och är Parkinsonförbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna.
Förbundsstyrelsen utövar ledningen av förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av
kongressen fattade beslut.
Parkinsonförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen, som består av ordföranden och av minst sex och
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högst tio ordinarie ledamöter samt högst fyra ersättare.
▪
Ordföranden för en tid av två år
▪
Sex till tio ledamöter för en tid av två år
▪
Högst fyra ersättare för en tid av två år, inskrivna
		
i prioriteringsföljd.
En majoritet av ordinarie ledamöter och ersättare bör
vara personer som har Parkinsons sjukdom. Förbundsstyrelsens ledamöter bör så långt det är möjligt motsvara
den struktur som finns bland förbundets medlemmar vad
avser geografisk fördelning, kön och ålder. Övriga poster
i förbundsstyrelsen, t ex vice ordförande, sekreterare och
kassör, utses vid konstituering inom styrelsen. Ordförande
eller vice ordförande bör vara en person med Parkinsons
sjukdom.
När Parkinsonförbundet ska representeras i Sverige eller
utomlands bör minst hälften av deltagarna vara parkinsonsjuka.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig, när en majoritet av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ordföranden i Parkinsonförbundets forskningsfond adjungeras till förbundsstyrelsens sammanträden och har
därvid yttranderätt samt förslagsrätt i forskningsfrågor.

§ 10 Ordförandekonferens

Ordförandekonferens hålls året mellan ordinarie kongress
och genomförs senast den 31 maj.
Till ordförandekonferensen kallar den länsförening som
utsetts av föregående ordförandekonferens som också
ansvarar för konferensens innehåll med stöd av förbundets kansli.
Ordförandekonferensen består av länsföreningarnas ordföranden samt Parkinsonförbundets styrelse. Till ordförandekonferensen är generalsekreteraren adjungerad. Vid
behandling av särskilda frågor kan också andra personer
bjudas in till konferensen.
På ordförandekonferensen behandlar länsordförandena
och förbundets styrelse frågor som gäller att operativt
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genomföra kongressens beslut, samverkansfrågor och
erfarenhetsutbyte.
Ordförandekonferensen ska protokollföras och justeras
av två ledamöter.
§ 11 Firma
Organisationens firma tecknas av dem som styrelsen vid
konstituering därtill utser.
§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhet och räkenskaper ska omfatta
kalenderår.
§ 13 Redovisning/Revision
Parkinsonförbundet och förbundsstyrelsens verksamhet
och förvaltning ska granskas av två internrevisorer och en
auktoriserad revisor.
Revisor äger, alltid närvarorätt efter föranmälan, tillträde
till förbundsstyrelsens sammanträden och har därvid
yttranderätt.
Styrelsen ska senast den 10 mars till revisorerna avlämna
sina redovisningshandlingar. Revisorerna ska senast den
10 april avlämna sin revisionsrapport.
§ 14 Valberedning
Valberedningen består av en ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två ersättare. Mandatperioden är två
år. Valberedningen fastställer sista dag för nominering.
Ledamot av valberedningen äger, efter föranmälan,
tillträde till förbundsstyrelsens sammanträden och har
därvid yttranderätt.
Valberedningen ska verka för att ledamöterna de föreslår ska representera medlemsstrukturen, så att minst
en eller högst tre ledamöter representerar ”Anhöriga”,
”Atypisk parkinsonism” och ”Nätverket för yngre och
yrkesverksamma med Parkinson (NYP)”.
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§ 15 Befrielse från uppdrag
Förtroendevald som på grund av sjukdom eller annat
hinder ej längre kan fullfölja sina åtagande enligt för tidpunkten gällande krav, kan entledigas från uppdraget.
§ 16 Ändring av stadgar
Ändring eller tillägg till stadgar kan göras efter förslag
från förbundsstyrelsen eller i motion till kongressen.
Beslut ska fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid
ordinarie kongress.
§ 17 Rapportering mellan kongresserna
Förbundsstyrelsen ska under mellanåret ge följande
information till ordförandekonferensen och medlemmarna:
• Verksamhetsplan och budget – lägesrapport.
• Verksamhetsberättelse med bokslut och revision.
I händelse av att revisorerna ej förordar ansvarsfrihet
kallas till extra kongress.
§ 18 Upplösning av förbundet
Beslut om upplösning av Parkinsonförbundet ska för att
vara giltigt fattas vid två på varandra följande kongresser,
varav en ska vara ordinarie, med en tidsrymd av minst 90
dagar mellan mötena.
Härvid gäller att beslutet vid båda kongresserna ska fattas med två tredjedels (2/3) majoritet. Ärendet ska vara
anmält i kallelsen till kongressen.
Beslutas om upplösning av Parkinsonförbundet ska
förbundsstyrelsen ansvara för att förbundets egendom
används till ändamål som överensstämmer med organisationens målsättning.
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REGIONALA FÖRENINGAR

Normalstadgar för regionala
föreningar inom Parkinsonförbundet
§ 1 Länsföreningen		
Länsföreningen är en regional sammanslutning av enskilda medlemmar och/eller lokala föreningar. Länsföreningen är en ideell och demokratisk organisation som
är en partipolitiskt, religiöst och kommersiellt obunden
förening inom Parkinsonförbundet.
§1.2 Föreningens namn
Länsföreningens namn är ”Parkinson LLL Länsförening”
där LLL är länets (eller annan geografisk enhets) namn.
I dagligt tal kan det förkortade namnet ”Parkinson LLL”
användas.
§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte, där styrelsen vanligtvis sammanträder.
§ 3 Ändamål
Länsföreningens verksamhet ska inriktas på länsnivå:
Att upplysa om och öka kunskapen om Parkinsons
sjukdom för de parkinsonsjuka, deras anhöriga samt för
personer, som genom sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med parkinsonsjuka.
Att stödja aktiviteter, som har målet att förbättra de parkinsonsjukas och deras anhörigas livskvalitet.
Att utöva intressepolitik genom kontakter med politiker,
myndigheter, institutioner och organisationer i syfte att
förbättra villkoren för parkinsonsjuka i hela länet.
Att stödja och stimulera parkinsonföreningarnas utveckling och verksamhet.
Att se till att gällande lagar rörande vård och omsorg
tillförsäkras de parkinsonsjuka och deras anhöriga.
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Att vara pådrivande i frågor som rör forskning och behandling av Parkinsons sjukdom.
Att genom forskningsfonden stödja forskning och utveckling rörande Parkinsons sjukdom.
Att i samarbete med andra handikapporganisationer föra
medlemmarnas talan i frågor som är gemensamma.
§ 4 Medlemskap
Länsföreningen är en sammanslutning av parkinsonsjuka, deras anhöriga och andra medlemmar inom LLL län.
Medlem representeras i Parkinsonförbundet via sin
länsförening. Som medlem räknas alla som betalt årets
medlemsavgift före länsföreningens årsmöte.
Endast medlem är valbar till uppdrag i föreningen.
Medlem som inte betalt sin medlemsavgift förlorar sitt
medlemskap i läns- och lokalförening och därmed också
sitt medlemskap i Parkinsonförbundet.
§ 4.1 Hedersmedlem
Styrelsen för den regionala föreningen beslutar om vederbörande ska upptas som hedersmedlem i föreningen,
hedersmedlem är befriad från stadgad medlemsavgift
som betalas av den regionala föreningen. Hedersmedlem
ska vara en person som genom särskilt intresse, engagemang och stora värdefulla insatser främjat Parkinsonföreningen.
Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid,
eller tills dess vederbörande önskar utträde, eller att
föreningen finner att vederbörande misskött gällande
kriterier för hedersmedlem och således beslutar om
uteslutning.
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften ska vara enhetlig över hela landet.
§ 6 Uteslutning
Bryter enskild medlem mot stadgarna, skadar förbundet
eller föreningen, eller motarbetar dess ändamål, kan
föreningsstyrelsen utesluta denne ur organisationen.
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Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan till
prövning av förbundets kongress genom anmälan till
förbundsstyrelsen inom tre månader räknat från det att
meddelande om uteslutning sänts till berörd medlem.
Medlem som uteslutits ur organisationen förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut.
Ej betald medlemsavgift leder till uteslutning.
§ 7 Organisation
Länsföreningen utövar verksamhet genom följande organ: årsmöte och styrelse.
§ 8 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens årsmöte ska hållas senast den 28 februari. Styrelsen
kallar till årsmöte. Kallelse och dagordning ska skickas till
medlemmarna senast två veckor innan årsmötet. Verksamhetsberättelse, och förslag till budget samt inkomna motioner ska hållas tillgängliga för medlemmarna på föreningens
kansli eller annan lämplig plats senast tio dagar före
årsmötet.
§ 8.1 Ärenden vid årsmöte
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om de inte finns
med i kallelsen till mötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
4. Val av rösträknare.
5. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande
		 justerar årsmötesprotokollet.
6. Fastställande av dagordning.
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7. Upprop och fastställande av röstlängd.
8. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Styrelsens ekonomiska redovisning.
11. Revisorernas berättelse.
12. Fastställande av balans- och resultaträkning samt
		 disposition av årets resultat.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
14. Fastställande av lång- och kortsiktiga mål samt
		 verksamhetsplan för det kommande året.
15. Fastställande av arvoden
16. Fastställande av telefonersättningar
17. Fastställande av reseersättningar
18. Val av:
		 a. ordförande
ett år
		 b. ledamöter 		
två år
		 c. ersättare för ledamöter ett år
		 d. revisorer 			
ett år
		 e. ersättare för revisor
ett år
		 f. externrevisor		
ett år
		 g. valberedning 		
ett år
19. Fastställande av budget för det kommande året
20. Behandling av motioner till årsmötet.
21. Styrelsens övriga förslag till årsmötet.
22. Val av ombud till andra organisationer.
23. Val av ombud till förbundets kongress.
24. Nästa års årsmöte.
25. Årsmötets avslutning.
§ 8.2 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas, då styrelse, revisorer eller en
tredjedel av medlemmarna – oavsett tillhörighet till en lokalförening – skriftligen finner sådant nödvändigt.
Styrelsen kallar till extra årsmöte skriftligen, senast två
veckor innan. I kallelse till extra årsmöte ska de ären17
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den anges för vilka mötet sammankallats. Endast dessa
ärenden och med dem sammanhängande frågor får
behandlas av mötet. I övrigt gäller samma regler som för
ordinarie årsmöte.
§ 8.3 Rösträtt på årsmötet
Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla som betalt
medlemsavgift innevarande år.
Ombud får genom fullmakt representera en ej närvarande medlem från den egna föreningen.
Styrelsens ledamöter har rösträtt på årsmöten utom vid
frågor om ansvarsfrihet, samt val av revisorer och valberedning.
§ 8.4 Sluten omröstning
Om votering begärts vid personval, ska detta ske genom
sluten omröstning. Vid lika röstetal företages lottning.
§ 8.5 Förslag och motioner
Medlem har rätt att lämna förslag eller motion till
årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast
fyra veckor före årsmötet, eller tidigare om styrelsen så
beslutar.
§ 8.6 Ombud
Ombud till Parkinsonförbundets kongress väljs av länsföreningens årsmöte.
§ 8.7 Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt då mer än dubbelt så många
medlemmar är närvarande som styrelsens totala antal
ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet, utom när
det gäller stadgeändring eller upplösning av förening. (Se
sid 31).
§ 9 Styrelse
Länsföreningens styrelse leder föreningens verksamhet
mellan två årsmöten. Styrelsen består av ordföranden
och ett jämnt antal ordinarie ledamöter. Ordföranden
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väljs av årsmötet för en tid av ett år. De övriga ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år. Ersättare väljs
av årsmötet för en tid av ett år.
Av styrelse och av ersättare, inskrivna i prioriteringsföljd,
bör en majoritet vara parkinsonsjuka.
Mandattiden för styrelsen bestäms så att halva antalet
ledamöter väljs vid ett årsmöte och den andra halvan vid
nästa årsmöte.
Övriga poster i styrelsen, som vice ordförande, sekreterare och kassör, utses vid konstituering inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Årsmötet väljer varje år två revisorer och en revisorersättare
för en tid av ett år, samt extern revisor när så erfordras.
§ 10 Firma
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen beslutar
om.
§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhet och räkenskaper ska omfatta
kalenderår.
§ 12 Redovisning/Revision
Revisorerna ska i samråd med föreningen upprätta en
tidplan för revisionsarbetet. Planen ska delges styrelsen
senast 1 december. Den undertecknade revisionsberättelsen ska dock alltid föreligga senast en vecka före
årsmötet.
§ 13 Valberedning
Valberedningen består av ordförande och ordinarie ledamöter samt ersättare. Mandatperioden är ett år.
Ledamot av valberedningen äger, efter föranmälan, tillträde till styrelsens sammanträden och har då yttrandeoch förslagsrätt.
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Valberedningen ska verka för att ledamöterna de föreslår ska representera medlemsstrukturen, så att minst
en eller högst tre ledamöter representerar ”Anhöriga”,
”Atypisk parkinsonism” och ”Nätverket för yngre och
yrkesverksamma med Parkinson (NYP)”.
§ 14 Befrielse från uppdrag
Förtroendevald som på grund av sjukdom eller annat
hinder ej längre kan fullfölja sina åtagande enligt för tidpunkten gällande krav, kan entledigas från uppdraget.
§ 15 Ändring av stadgar
Ändring av dessa normalstadgar kan initieras av föreningens årsmöte för beslut vid förbundets kongress. Lokala
tillägg till dessa normalstadgar kan beslutas av föreningens årsmöte såvitt de ej strider mot normalstadgarna.
Beslut ska fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid
ordinarie årsmöte.
§ 16 Upplösning av länsförening
Beslut om länsförenings upplösning ska för att vara giltigt
fattas med två tredjedels majoritet (2/3) 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. Ärendet ska vara anmält i
kallelsen till årsmötet.
Beslutas om upplösning ska styrelsen ansvara för att
länsföreningens tillgångar överlämnas till Parkinsonförbundet, som har att förvalta dessa och återlämna dem
vid bildande av ny länsförening inom samma geografiska
område såvida detta sker inom tre år.
Om ingen ny förening bildas inom angivet tidsintervall
tillfaller egendomen förbundet att utnyttjas som stadgarna föreskriver till förmån för förbundets medlemmar.
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Den nedlagda föreningens medlemmar kommer att
kunna erbjudas nystart av föreningen eller om så hellre
önskas medlemstillhörighet i närliggande föreningar.
Den nedlagda föreningens namn finns efter nedläggningen endast disponibelt för till Parkinsonförbundet tillhörande förening inom aktuellt geografiskt område.
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Lokala anpassningar
Lokala tillägg till dessa normalstadgar kan beslutas av
förenings årsmöte. Beslut ska fattas med två tredjedels
majoritet (2/3) vid ordinarie årsmöte.(§ 15).

TILL NORMALSTADGARNA

Föreningens namn är:

Föreningens säte är:

Antal ledmöter i styrelsen:

Övriga lokala tillägg:

En kopia av föreningens stadgar med ev ändringar/justeringar ska sändas till Parkinsonförbundets kansli.
22
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Normalstadgar för lokalföreningar
inom Parkinsonförbundet
§ 1 Lokalföreningen		
Lokalföreningen är en ideell och demokratisk organisation som är partipolitiskt, religiöst och kommersiellt
obunden, en förening inom Parkinson LLL (länsförening).
Lokalföreningen är en sammanslutning av dess medlemmar inom LLL-län, MMM området.

§1.2 Lokalföreningens namn
Lokalföreningens namn är ”Parkinson LLL, MMM Lokalförening” där LLL är länets namn och MMM är en mindre
geografisk enhet inom LLL. I daglig tal kan det förkortade
namnet ”Parkinson MMM” användas.
§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte, där styrelsen vanligtvis sammanträder.
§ 3 Ändamål
Lokalföreningens verksamhet ska inriktas på områdes-/
individnivå:
Att upplysa om och öka kunskapen om Parkinsons
sjukdom för de parkinsonsjuka, deras anhöriga samt för
personer som genom sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med parkinsonsjuka.
Att stödja aktiviteter som har målet att förbättra de parkinsonsjukas och deras anhörigas livskvalitet.
Att utöva intressepolitik genom kontakter med politiker,
myndigheter, institutioner och organisationer i syfte
att förbättra villkoren för pakinsonsjuka inom MMMområde.
Att se till att gällande lagar rörande vård och omsorg
tillförsäkras de parkinsonsjuka och deras anhöriga.
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Att vara pådrivande i frågor som rör forskning och behandling av Parkinsons sjukdom.
Att i samarbete med andra handikappsorganisationer
föra medlemmarnas talan i frågor som är gemensamma.
§ 4 Medlemskap
Lokalföreningen utgörs av parkinsonsjuka och deras
anhöriga, samt av personer som genom sitt arbete eller
på annat sätt kommer i kontakt med Parkinsons sjukdom
inom MMM-området.
Medlem representeras i Parkinsonförbundet via sin
länsförening. Som medlem räknas alla som betalt årets
medlemsavgift före länsföreningens årsmöte.
Endast medlem är valbar till uppdrag i föreningen.
Medlem som inte betalt sin medlemsavgift förlorar sitt
medlemskap i läns- och lokalförening och därmed också
sitt medlemskap i Parkinsonförbundet.
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften ska vara enhetlig över hela landet och
fastställs av Parkinsonförbundets kongress.
§ 6 Uteslutning
Bryter enskild medlem mot stadgarna, skadar förbund
eller förening, eller motarbetar dess syften kan länsföreningen utesluta denne ur sin organisation.
Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan till
prövning, genom anmälan till förbundsstyrelsen inom tre
månader räknat från det att meddelandet om uteslutning nått berörd medlem. Beslut i ärendet tas på nästa
förbundskongress.
Medlem som uteslutits ur organisationen förlorar
omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut.
Ej betald medlemsavgift senast före årsmötet leder till
uteslutning.
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§ 7 Organisation
Lokalföreningen utövar verksamhet genom följande
organ: årsmöte och styrelse. Lokal förening har egen styrelse men tillhör sin länsförening.
§ 8 Årsmöte
Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ
som sammanträder varje år.
Föreningens årsmöte ska hållas senast den 15 februari.
Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse och dagordning ska vara
medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Verksamhetsberättelse, och förslag till budget samt inkomna
motioner ska hållas tillgängliga för medlemmarna på föreningens kansli eller annan lämplig plats senast 10 dagar före
årsmötet.
§ 8.1 Ärenden vid årsmöte
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om de inte finns
med i kallelsen till mötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
4. Val av rösträknare.
5. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande
		 justerar årsmötesprotokollet.
6. Fastställande av dagordning.
7. Upprop och fastställande av röstlängd.
8. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Styrelsens ekonomiska redovisning.
11. Revisorernas berättelse.
12. Fastställande av balans- och resultaträkning samt
		 disposition av årets resultat.
25
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13.
14.
		
		
15.
16.
17.
18.
		
		
		
		
		
		
19.
20.
21.
22.
23.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Redovisning av föreningens kort- och långsiktiga
planer samt verksamhetsplan för det kommande
året.
Fastställande av arvoden.
Fastställande av telefonersättningar.
Fastställande av reseersättningar.
Val av:
a. ordförande
ett år
b. ledamöter
två år
c. ersättare för ledamöter ett år
d. revisorer 			
ett år
e. ersättare för revisor
ett år
f. valberedning 		
ett år
Fastställande av budget för innevarande år.
Behandling av motioner till årsmötet.
Styrelsens övriga förslag till årsmötet.
Nästa års årsmöte.
Årsmötets avslutning.

§ 8.2 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas, då styrelse, revisorer eller en
tredjedel av medlemmarna skriftligen finner sådant nödvändigt.
Styrelsen kallar till extra årsmöte skriftligen, senast två
veckor innan. I kallelse till extra årsmöte ska de ärenden anges för vilka mötet sammankallats. Endast dessa
ärenden och med dem sammanhängande frågor får
behandlas av mötet. I övrigt gäller samma regler som för
ordinarie årsmöte.
§ 8.3 Rösträtt på årsmöte
Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla som betalt medlemsavgift innevarande år.
Styrelsens ledamöter har rösträtt på årsmöte utom vid
frågor om ansvarsfrihet, samt val av revisorer och valberedning.
26
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§ 8.4 Sluten omröstning
Om votering begärts vid personval, ska detta ske genom
sluten omröstning. Vid lika röstetal företas lottning.
§ 8.5 Förslag och motioner
Medlem har rätt att lämna förslag eller motion till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två
veckor före årsmötet.
§ 8.6 Ombud
Ombud till Parkinsonförbundets kongress väljs av länsföreningens årsmöte.
§ 8.7 Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt då mer än dubbelt så många
medlemmar är närvarande som styrelsens totala antal
ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet, utom när
det gäller stadgeändring eller upplösning av förening.
§ 9 Styrelse
Föreningens verksamhet leds av styrelsen, som består
av ordföranden och ett jämnt antal ordinarie ledamöter.
Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år. De
övriga ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år.
Ersättare väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Av styrelse och av ersättare, inskrivna i prioriteringsföljd,
bör en majoritet vara parkinsonsjuka.
Mandattiden för styrelsen bestäms så att halva antalet
ledamöter väljs vid ett årsmöte och den andra halvan vid
nästa årsmöte.
Övriga poster i styrelsen, som vice ordförande, sekreterare och kassör, utses vid konstituering inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Årsmötet väljer varje år två revisorer och en revisorersättare
för en tid av ett år, samt extern revisor när så erfordras.
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§ 10 Firma
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen vid konstituering därtill utser.
§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhet och räkenskaper ska omfatta
kalenderår.
§ 12 Redovisning/Revision
Revisorerna ska i samråd med föreningen upprätta en
tidplan för revisionsarbetet. Planen ska delges styrelsen
senast 1 december. Den undertecknade revisionsberättelsen ska dock alltid föreligga senast en vecka före
årsmötet.
§ 13 Valberedning
Valberedningen består av ordförande och ordinarie ledamöter samt ersättare. Mandatperioden är ett år.
Ledamot av valberedningen äger, efter föranmälan, tillträde till styrelsens sammanträden och har då yttrandeoch förslagsrätt.
Valberedningen ska verka för att de ledamöter valberedningen föreslår representerar medlemsstrukturen.
§ 14 Befrielse från uppdrag
Förtroendevald som på grund av sjukdom eller annat
hinder ej längre kan fullfölja sina åtagande enligt för tidpunkten gällande krav, kan entledigas från uppdraget.
§ 15 Ändring av stadgar
Ändring av dessa normalstadgar kan initieras av föreningens årsmöte för beslut vid förbundets kongress. Lokala
tillägg till dessa normalstadgar kan beslutas av förenings
årsmöte. Beslut ska fattas med två tredjedels majoritet
(2/3) vid ordinarie årsmöte.
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§ 16 Lokalförenings upplösning
Beslut om lokalförenings upplösning ska för att vara giltigt
fattas med två tredjedels (2/3) 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. Ärendet ska
vara anmält i kallelsen till årsmötet.
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 tre år.
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Lokala anpassningar
Lokala tillägg till dessa normalstadgar kan beslutas
av förenings årsmöte. Beslut skall fattas med två
tredjedels majoritet (2/3) vid ordinarie årsmöte
(§ 15).
TILL NORMALSTADGARNA
Föreningens namn är:

Föreningens säte är:

Antal ledmöter i styrelsen:

Övriga lokala tillägg:

En kopia av föreningens stadgar med ev ändringar/
justeringar ska sändas till Parkinsonförbundets
kansli.
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Information till normalstadgarna för regionalföreningar
och normalstadgar för lokalföreningar angående
§ 8.7 Beslutsmässighet
Kravet om dubbelt så många röstande medlemmar
som styrelseledamöter vid årsmöten finns till på grund
av att man på årsmötena bland annat granskar styrelsens verksamhet, den ekonomiska förvaltningen det
gångna året samt förslag till verksamhet och ekonomi
det kommande året.
Vid ett fåtal medlemmar närvarande vid årsmötet kan
frågan lösas på följande sätt:
• När årsmötet enligt stadgarna § 8 mom 6 ska justera
röstlängden kan konstateras till exempel 15 närvarande medlemmar varav fem styrelseledamöter att
det finns dubbelt så många röstande medlemmar som
styrelseledamöter.
• Vid tolv närvarande varav fem styrelseledamöter,
avstår två styrelseledamöter att rösta varvid sju medlemmar och tre styrelseledamöter deltar i röstningen.
• Vid 15 närvarande varav åtta från styrelsen avstår
fem styrelseledamöter att rösta varvid sju medlemmar
och tre styrelseledamöter deltar i röstningen.
• Vid 20 närvarande varav åtta styrelseledamöter
avstår två styrelseledamöter att rösta varvid tolv medlemmar och sex styrelseledamöter deltar i röstningen.
• En annan möjlighet om ett årsmöte inte skulle vara
beslutsmässigt är att företa per capsulam beslut vilket
innebär att samtliga röstberättigade medlemmar
tillskrivs och röstar per brev/mejl i de beslutsärenden
som ska företas på årsmötet.
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Vanliga mötesbegrepp
Adjungering
En person som inte är medlem i styrelsen eller organisationen kan
adjungeras och får då närvaro- och yttranderätt. Men man har aldrig
rösträtt som adjungerad.
Ajournering
Innebär att man tar en paus i mötesförhandlingarna.
Ansvarsfrihet
Revisorerna föreslår eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ekonomiska hantering.
Begära ordet
På möten begär man ordet oftast med handuppräckning, vid kongresser kan krävas att ordet begärs skriftligt. Ordförande upprättar en
talarlista efter vilken ordet lämnas till dem som anmält sig. Att inte
begära ordet utan tala rakt ut och ”i mun” på andra är odemokratiskt
och benämns ofta ”Polsk riksdag”.
Bordläggning
En fråga återremitteras till styrelsen för vidare handläggning eller
hinns kanske inte med vid mötet. Vid bordläggning bör noteras till
protokollet när frågan ska tas upp för förnyad behandling.
Dagordning
Den turordning i vilken ärenden tas upp vid ett möte.
Ekonomisk berättelse/årsredovisning
En redogörelse för den ekonomiska förvaltningen av kapital, inkomster och utgifter.
Enkel majoritet
Enkel majoritet är mer än hälften av rösterna. Vid lika röstetal avgörs
frågan vanligtvis med att ordförande har utslagsröst alternativt används lottning.
Kvalificerad majoritet
Kvalificerad majoritet innebär att det krävs ¾ av rösterna för beslut.
Motioner
En motion är ett skriftligt förslag från en eller flera medlemmar. Inför
årsmöten och kongresser finns fastställda tidsgränser för när motioner skall vara styrelsen tillhanda.
Ordningsfråga
En ordningsfråga är ett kort inlägg som alltid bryter talarlistan. Den
används när någon vill påpeka en formalitet: att diskussionen inte hör
till frågan, eller att den som begär ordet har en viktig sakupplysning
i ärendet, eller om ärendet är av stor vikt och inte finns på dagordningen.
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen är revisorernas skriftliga redogörelse över hur de
anser att styrelsen skött verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under det gångna året. Revisionsberättelsen slutar med förslag
att styrelsen beviljas eller avstyrks ansvarsfrihet.
Röstlängd
Röstlängden är en upprättad förteckning över de röstberättigade
medlemmar som finns på mötet.
Sluten omröstning
Skriftlig röstning.
Streck i debatten
Streck i debatten föreslås av tidskäl eller då inget nytt tillförs i diskussionen.
Talarlista
En skriftlig eller muntlig turordningslista över de personer som begärt
ordet.
Tidsbegränsning
Tidsbegränsning föreslås dels för att kunna överblicka tidsdispositionen över mötet, men också ur rättvisesynpunkt mellan talarna. Där
oftast föredragande ges en talartid, inläggen en annan tid och repliker
kortast tid.
Verksamhetsberättelse
Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet.
Verksamhetsplan
Styrelsens plan för verksamheten det kommande året.
Votering
Votering är en begäran om rösträkning. Den kan ske med handuppräkning alternativt som sluten omröstning, d.v.s skriftligt.
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