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§ 1 Organisation
§ 1:1 Förening
−
−
−

−

Till Fibromyalgiförbundet kan ideell, partipolitisk och religiöst obunden fibromyalgiförening
ansluta sig.
För att en förening skall kunna bli ansluten till Fibromyalgiförbundet krävs att föreningen på
sitt första årsmöte beslutar att anta dessa stadgar som sina egna.
Föreningen ansöker om anslutning genom att skicka in ett protokoll från första årsmötet till
förbundskansliet. Ansökan om anslutning skall godkännas av förbundsstyrelsen vilket sker på
nästkommande styrelsemöte.
En förening som blivit ansluten skall omedelbart registrera medlemmarna i förbundets
centrala medlemsregister.

§ 1:2 Distrikt
−
−
−

−
−
−
−
−

Till Fibromyalgiförbundet kan ideell, partipolitisk och religiöst obundet fibromyalgidistrikt
ansluta sig.
För att ett distrikt skall kunna bli anslutet till Fibromyalgiförbundet krävs att distriktet på sitt
första årsmöte beslutar att anta dessa stadgar som sina egna.
Distriktet ansöker om anslutning genom att skicka in ett protokoll från första årsmötet till
förbundskansliet. Ansökan om bildande av distrikt skall godkännas av förbundsstyrelsen
vilket sker på nästkommande styrelsemöte.
Fibromyalgiföreningar kan bilda distrikt i län/regioner.
Ett anslutet distrikt fungerar som ett samarbetsorgan för de anslutna föreningarna inom ett
eller flera län. Distrikt arbetar på landstingsnivån inom sitt verksamhetsområde.
Det högsta beslutande organet i ett anslutet distrikt är årsmötet.
Vid årsmötet utses den styrelse som skall leda verksamheten fram till nästa årsmöte samt
även valberedning och revisorer för distriktet.
Distriktet får ta ut medlemsavgift från lokalföreningarna enligt de grunder som
distriktsföreningens årsmöte beslutar.

§ 1:3 Förbund
−
−
−
−
−
−
−

Fibromyalgiförbundet är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av
fibromyalgiföreningar i Sverige.
Organisationen består av Fibromyalgiförbundet, med säte i Göteborg, samt alla anslutna
fibromyalgiföreningar och distrikt.
Fibromyalgiförbundet arbetar på nationell och internationell nivå.
Det högsta beslutande organet i Fibromyalgiförbundet är förbundsstämman.
Vid stämman utses den förbundsstyrelse som skall leda verksamheten fram till nästa
stämma.
Stämman väljer även valberedning och revisorer för förbundet.
Förbundsstyrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott, som arbetar på delegation av
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får även utse olika råd, som för viss tid eller tills vidare,
arbetar på förbundsstyrelsens uppdrag.
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§ 1:4 Verksamhet
Förening utövar verksamhet genom:
− Årsmöte varje år
− Styrelse/Styrelsemöten
− Medlemsmöten och olika aktiviteter
Distrikt utövar verksamhet genom:
− Årsmöte varje år
− Styrelse/Styrelsemöten
− Föreläsningar och större aktiviteter
Förbundet utövar verksamhet genom:
− Förbundsstämma vartannat år
− Förbundsstyrelse/Styrelsemöten
− Föreningar
− Distrikt
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§ 2 Mål och uppgift
Fibromyalgiförbundet och dess anslutna föreningar och distrikt skall som organisation samla och
organisera dem som vill stödja och arbeta för att förbättra livsvillkoren för personer med fibromyalgi.

§2:1 Förening
−
−
−

att verka för en bättre livssituation för personer med fibromyalgi och dess närstående
att hjälpa, råda och stödja medlemmarna
att informera sjukvård, försäkringskassa och allmänhet om fibromyalgi

§ 2:2 Distrikt
−
−
−

att inom sitt verksamhetsområde samordna och bedriva sådan verksamhet som anslutna
föreningar önskar bedriva
att delta i samråd med andra distrikt i gemensamma frågor
att på läns-/regionalt plan samarbeta med organisationer med likartad inriktning

§ 2:3 Förbund
−
−
−

att arbeta för att alla med fibromyalgi skall få full delaktighet och jämlikhet inom alla
samhällsområden
att verka för att samhället genom medicinska, sociala och ekonomiska åtgärder underlättar
livssituationen för personer med fibromyalgi
att verka i enlighet med dessa stadgar

§ 2:4 Uppgifter för förening, distrikt och förbund
–
–
–
–
–

att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med
fibromyalgi och deras närstående
att arbeta med medlemsvärvning
att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner
att hjälpa råda och stödja medlemmar, samt att ta tillvara deras intressen
att verka i enlighet med dessa stadgar

Förbundets uppgifter därutöver är:
− att synliggöra fibromyalgi och vad det innebär att leva med fibromyalgi
− att öka kunskap om och förståelse för fibromyalgi genom information till sjukvård,
försäkringskassa, politiker och allmänhet
− att arbeta för att vård, behandling och rehabilitering utökas
− att vara ett kompetenscentrum för anslutna föreningar och medlemmar
− att ge ut förbundets medlemstidning FibromyalgiNytt
− att initiera till mer forskning om fibromyalgi
− att genom information hjälpa personer med fibromyalgi att lära känna och förstå sin
sjukdom
− att stödja föreningar och distrikt i deras arbete
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§ 3 Medlemskap
§ 3:1 Medlem
Medlem i förbundet kan den fibromyalgiföreningen vara
− som verkar i enlighet med förbundets stadgar och verksamhet
− som är lokalt förankrad
− som arbetar för fibromyalgidrabbades sak
− som erlagt av förbundsstämman fastställd medlemsavgift till förbundet
− Förbundsstyrelsen beslutar om medlemskap.
− Förening som önskar inträde i förbundet skall skriftligt ansöka om medlemskap.
− Till ansökan skall bifogas försäkran om att man står bakom förbundets stadgar, uppgift om
antalet medlemmar 31 december året dessförinnan, verksamhetsberättelse, ekonomisk
redogörelse och verksamhetsplan.
− Medlem i förbundet är också distrikt bildat av föreningar inom län/region.
− Tillhör lokalföreningen en ansluten distriktsförening omfattar medlemskapet även denna.
− Den som har ett förtroendeuppdrag i organisationen anses ha lämnat sitt uppdrag om
medlemskapet upphör.
− Medlem i förbundet är också enskild medlem som till föreningen erlagt medlemsavgift.

− Medlemskapet förloras om medlemmen inte betalat efter påminnelse om förnyad
−
−

medlemsavgift, dock senast den 1 maj.
Alla föreningar i distrikt, som uppfyller kraven i förbundets stadgar, har rätt till medlemskap i
distriktet.
Endast medlemmar kan väljas in till förtroendeuppdrag inom förening, distrikt och förbund,
undantaget är revisorer.

§ 3:2 Uteslutning
Medlem, förening, distrikt eller förbund
− som ej uppfyller kriterierna för medlemskap enlig § 3
− som uppenbart skadar en ansluten förenings-/distrikts verksamhet eller förbundet, samt
brott mot dessa stadgar eller mot stämmobeslut
− som ej betalar beslutad medlemsavgift
− som på annat sätt handlar i strid med förbundsstämmans antagna stadgar
−
−
−
−

Beslut om uteslutning av en enskild medlem ur organisationen fattas av respektive styrelse.
Fråga om uteslutning kan väckas av förening-/distrikt- eller förbundsstyrelsen.
Den som ärendet gäller skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.
Beslut om uteslutning av lokalförening eller distrikt kan beslutas av förbundsstyrelsen
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§ 4 Medlemsavgift
§ 4:1 Förening
−
−
−
−

Till föreningen erlägger medlem en årlig avgift vars storlek föreningens årsmöte beslutar om.
Medlemsavgift skall vara betald senast 1 mars.
En medlem vars medlemskap upphör i förtid har inte rätt till återbetalning av inbetald
medlemsavgift.
En medlem som övergår till en annan förening skall få bli medlem i den nya föreningen utan
att betala ny medlemsavgift under pågående verksamhetsår.

§ 4:2 Distrikt
−
−
−

Till distriktet erlägger lokalföreningen för varje medlem en avgift vars storlek distriktets
årsmöte beslutar.
Medlemsavgiften till distriktet baseras på antalet medlemmar 31 december föregående år.
Medlemsavgift från förening till distrikt skall vara betald senast 1 mars.

§ 4:3 Förbund
−
−
−

Till förbundet erlägger föreningen för varje medlem en årlig avgift vars storlek
förbundsstämman beslutar.
Medlemsavgiften baseras på antalet medlemmar en förening har den 31 december
föregående år.
Medlemsavgift från förening till förbundet skall vara förbundet tillhanda senast 1 mars.

§ 4:4 Nationell förening
−
−
−
−
−

Där inga lokalföreningar finns ska det bli möjligt att ingå i en Nationell förening.
Medlemmen betalar den högsta medlemsavgiften som en lokalförening har i årsavgift.
I riksföreningen ingår fyra nummer av FibromyalgiNytt samt tillgång till hemsidan.
När en ny lokalförening startar i närområdet där medlem bor, skall förbundsstyrelsen
erbjuda dessa att övergå till den lokala föreningen.
Förbundet tar ut del av medlemsavgift, beslutad på stämman, resterande pengar går till
Förbundets forskningsstiftelse.

§ 5 Medlemsregister
Föreningarna skall registrera sina medlemmar i förbundets centrala medlemsregister.
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§ 6 Åligganden för Styrelse
§ 6:1 Förening
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs på årsmötet.
Styrelsen är föreningens verkställande organ samt beredande organ till årsmötet.
Föreningens styrelse består av ordförande på ett år och kassör vald på två år, samt minst en
ledamot vald på två år, första gången väljs hälften av ledamöterna på ett år.
Styrelsen väljer inom sig övriga funktionärer.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på uppdrag av ordföranden eller då minst
hälften av ledamöterna begär det.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Varje styrelseledamot har en röst.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet.
Ordförande har utslagsrätt vid lika röstetal förutom vid personval som avgörs genom
lottning.
Röstning får ej ske med fullmakt.
Om en ledamot avgår under sin mandatperiod skall detta ske skriftligen.
Styrelsen kan bjuda in personer till styrelsens sammanträde. Sådan person har yttrande- och
förslagsrätt men ej rösträtt.
Styrelsen kan inom sig utse utskott för att förbereda ärenden och inom eller utom sig tillsätta
arbetsgrupper.

Föreningsstyrelse åligger även:
–
–
–
–
–
–

att planlägga, leda och inför årsmötet ansvara för föreningens verksamhet
att svara för att protokoll förs vid styrelsens sammanträden
att utse personer vilka tillsammans, eller i vissa fall var för sig, har rätt att teckna föreningen
att företräda föreningen, själv eller genom ombud, och att föra dess talan gentemot tredje
part så som offentlig myndighet eller funktionsrättsorganisationer med flera
att förteckning över föreningens medlemmar i förbundets centrala medlemsregister
att senast den 30 april skicka in kopior av årsmöteshandlingarna till kansliet, (kallelse,
dagordningen, undertecknad verksamhetsberättelse, budgetförslag, resultat/balansrapport
och revisionsberättelse för det föregående verksamhetsåret). Årsmötesprotokoll samt
konstituerande styrelseprotokoll skall också skickas med

§ 6:2 Distrikt
−
−
−
−
−
−
−

Distriktets verksamhet leds av en styrelse som väljs på årsmötet för tiden fram till dess nya
styrelse blivit vald.
Styrelsen är distriktets verkställande organ samt beredande organ till årsmötet.
Distriktsstyrelsen består av ordförande vald på ett år, kassör vald på två år samt minst en
ledamot vald på två år, första gången väljs hälften av ledamöterna på ett år.
Styrelsen väljer inom sig övriga funktionärer.
Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år på uppdrag av ordföranden eller då minst
hälften av ledamöterna begär det.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande för föreningen.
Varje styrelseledamot har en röst.
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−
−
−
−
−

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsrätt vid lika röstetal
förutom vid personval som avgörs genom lottning.
Röstning får ej ske med fullmakt.
Om en ledamot avgår under sin mandatperiod skall detta ske skriftligen.
Styrelsen kan bjuda in personer till styrelsens sammanträde. Sådan person har yttrande- och
förslagsrätt, men ej rösträtt
Styrelsen kan inom sig utse utskott för att förbereda ärenden och inom eller utom sig tillsätta
arbetsgrupper.

Distriktets styrelse åligger även:
−
−
−
−
−
−
−

att planlägga, leda och inför årsmötet ansvara för distriktets verksamhet
att svara för att protokoll förs vid styrelsens sammanträden
att utse personer vilka tillsammans, eller i vissa fall var för sig, har rätt att teckna distriktet
att företräda distriktet, själv eller genom ombud, och att föra dess talan gentemot tredje
part så som offentlig myndighet eller handikapporganisationer med flera
att stödja föreningarna och hålla kontinuerlig kontakt med dem
att föra förteckning över medlemsföreningarna
att senast den 31 maj skicka in kopior av årsmöteshandlingarna till kansliet, (kallelse,
dagordningen, undertecknad verksamhetsberättelse, budgetförslag, resultat/balansrapport
och revisionsberättelse, för det föregående verksamhetsåret). Årsmötesprotokoll samt
konstituerande styrelseprotokoll skickas också med

§ 6:3 Förbund
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Förbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som väljs av förbundsstämman för tiden
fram till nästa stämma.
Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande och förvaltande organ, samt beredande organ
till förbundsstämman.
Förbundsstyrelsen består av följande personer som valdes vid förbundsstämman:
ordförande, vice ordförande och kassör samt minst fem ledamöter valda på två år.
Förbundsstyrelsen väljer inom sig övriga funktionärer.
Vid förfall av ordförande skall vice ordförande inträda i dennes plats fram till nästa ordinarie
förbundsstämma.
Förbundsstyrelsen sammanträder minst sex gånger per år och i övrigt då
förbundsordföranden så beslutar eller då det begärs av minst en tredjedel av styrelsens
ledamöter.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
Varje styrelseledamot har en röst.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs personval genom
lottning.
I andra frågor är ordförandens röst utslagsgivande.
Om en ledamot avgår under sin mandatperiod skall detta ske skriftligen.
Röstning får ej ske med fullmakt.
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Förbundsstyrelsen åligger även:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
−
−
−

att planlägga, leda och inför förbundsstämman ansvara för förbundets verksamhet
att svara för att protokoll förs vid förbundsstyrelsens sammanträden
att utse minst två personer ur Förbundsstyrelsen att tillsammans vara firmatecknare för
förbundet
att företräda förbundet, själv eller genom ombud, och att föra dess talan gentemot tredje
part så som offentlig myndighet eller handikapporganisation med flera
att verka för bildandet av nya föreningar och distrikt
att stödja föreningar, distrikt och hålla kontinuerlig kontakt med dem
att informera sig om föreningarnas och distriktens verksamhet
att löpande informera föreningar och distrikt om förbundets verksamhet
att föra förteckning över föreningar och distrikt
att organisera kansli och anställda inom förbundet

Mellan stämmorna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen kan inom sig utse utskott för att förbereda ärenden och inom eller utom
sig tillsätta arbetsgrupper.
Förbundsstyrelsen kan adjungera personer till styrelsens sammanträde. Sådan person har
yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

10

§ 7 Räkenskaper och revision
§ 7:1 Förening
−
−
−
−
−

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer årsmötet minst
en revisor och en suppleant valda på ett år.
Revisorn skall kontinuerligt under verksamhetsåret ha tillgång till styrelsens protokoll.
Styrelsen skall senast en månad före årsmötet överlämna verksamhetsberättelse, ekonomisk
redogörelse samt protokoll till revisorn.
Revisorns granskning av räkenskaper och förvaltning skall vara avslutad och
revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet skall vara lämnad till styrelsen
tre veckor före årsmötet, där den bör föredras av en av revisorerna.

§ 7:2 Distrikt
−
−
−
−

Distriktets räkenskaper avslutas per kalenderår.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer årsmötet minst
en revisor och en suppleant valda på ett år.
Revisorn skall kontinuerligt under räkenskapsåret ha tillgång till styrelsens protokoll.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning skall vara revisorn tillhanda senast åtta
veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorns granskning av räkenskaper och förvaltning skall vara avslutad och revisionsberättelse med
till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet skall vara lämnad till distriktsstyrelsen senast tre veckor före
årsmötet där den bör föredras av en av revisorerna.

§ 7:3 Förbund
−
−
−
−
−

−
−

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår.
För granskning av förbundets förvaltning väljer förbundsstämman två revisorer samt två
suppleanter för dessa valda på två år.
Revisorerna skall kontinuerligt under räkenskapsåret ha tillgång till styrelsens protokoll.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning skall vara revisorerna tillhanda senast tio
veckor före ordinarie förbundsstämma.
Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning skall vara avslutad och
revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet skall vara lämnad till
förbundsstyrelsen senast fem veckor före stämman, där den bör föredras av en av
revisorerna.
Revisorerna skall uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Revisorerna bör närvara vid förbundsstämman och har yttrande och förslagsrätt i frågor som
rör förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning.
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§ 8 Årsmöte/stämma
§ 8:1 Förening
−
−
−
−
−

Ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads utgång.
Kallelse utsänds eller annonseras senast fyra veckor före årsmötet.
Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga en vecka före årsmötet.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.
Rösträtt för styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomi och ansvarsfrihet har enbart den
som varit medlem under verksamhetsåret.

§ 8:2 Distrikt
−
−
−
−
−
−

−

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall
sändas till föreningarna senast fem veckor före mötet.
Årsmöteshandlingar skall vara ombuden tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Årsmötet består av distriktsstyrelsens ledamöter samt max två ombud från varje
lokalförening.
Föreningarnas valda ombud och distriktsstyrelsens ledamöter har yttranderätt, förslagsrätt
och rösträtt.
Rösträtt för styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomi och ansvarsfrihet har enbart den
som varit medlem under verksamhetsåret.
Ledamöter i distriktsstyrelsen har inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i
val av revisorer.
Alla medlemmar i distriktet har rätt att närvara vid distriktets årsmöte och har yttrande- och
förslagsrätt men ej rösträtt.

§ 8:3 Förbund
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Förbundsstämman består av förbundsstyrelsens ledamöter, valberedning och revisor samt
två ombud från varje lokalförenings- och distriktsstyrelse, oberoende av lokalföreningenseller distriktets storlek.
Alla medlemmar i Fibromyalgiförbundet har rätt att närvara på förbundsstämman och har
yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ och har till uppgift att utöva tillsyn
och kontroll av förbundets verksamhet och ange riktlinjer för verksamheten.
Ordinarie förbundsstämma sammanträder på uppdrag av förbundsstyrelsen och hålls
vartannat år före juni månads utgång.
Till ombud kan endast den väljas som är medlem i organisationen.
Varje förenings-och distriktsstyrelse skall det året stämma äger rum utse två representanter
för föreningen respektive distriktet till stämman.
Föreningar/distrikt kan välja personliga ersättare för ombuden. Ersättare anmäls först sedan
ordinarie ombud på grund av sjukdom eller annat giltigt förfall inte kan närvara.
Kallelse till stämman skickas till alla lokalföreningar, distriktföreningar senast åtta veckor före
stämman.
Handlingar inför stämman skickas ut till alla anmälda ombud senast två veckor före
stämman.
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§ 8:4 Extra årsmöte/stämma
Förening
−
−

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då revisorerna eller minst en tredjedel
av föreningens medlemmar så begär.
Vid extra årsmöte får endast behandlas den eller de frågor för vilka mötet är sammankallat
till.

Distrikt
−
−

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då revisorerna eller minst en tredjedel
av föreningarna så begär.
Vid extra årsmöte får endast behandlas den eller de frågor för vilka mötet är sammankallat
till.

Förbund
−

−

−

Extra stämma hålls då minst hälften av de anslutna föreningarna skriftligen begär det, eller
då revisorerna så begär eller om förbundsstyrelsen så beslutar. Beslut om var och när extra
stämma skall hållas tas av förbundsstyrelsen inom två månader från det att dessa
förutsättningar är uppfyllda.
En extra stämma kan endast behandla den eller de frågor, för vilka den är sammankallad till.
Extra stämma skall hållas snarast möjligt dock senast inom sex månader från det att nämnda
förutsättningar är uppfyllda.
Kallelse till extra stämma skickas ut till alla föreningar/distrikt senast en månad före den
extra stämman.
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§ 8:5 Yttrande-, förslags- och rösträtt
−
−
−
−
−
−

−

Endast den som är medlem i organisationen vid tiden för stämman har rösträtt.
Föreningarnas och distriktens valda ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter har
yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt.
Ledamot av förbundsstyrelsen äger inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för denna
eller i val av revisor.
Revisorerna bör närvara vid förbundsstämman och har yttrande- och förslagsrätt i frågor som
rör förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning.
Alla medlemmar i förbundet har rätt att närvara vid förbundsstämma och har yttrande- och
förslagsrätt men ej rösträtt.
Den som förbundsstyrelsen utsett som föredragande i visst ärende, och som inte är
förbundsstyrelseledamot eller ombud, har i detta ärende yttrande- och förslagsrätt, men inte
rösträtt.
Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.

§ 8:6 Motioner
Förening
−
−
−

Varje medlem, som erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift för innevarande år, har rätt
att väcka motioner till årsmötet.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före mötet.
Motioner jämte styrelsens yttrande och förslag skall finnas med i årsmöteshandlingar.

Distrikt
−
−
−

Motioner till årsmötet kan väckas av förening eller enskild medlem.
Motionerna skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Motioner jämte distriktsstyrelsens yttrande och förslag skall finnas med i
årsmöteshandlingar.

Förbund
−
−
−

Motioner kan lämnas av en lokal- och distriktförenings styrelse, samt av enskilda
medlemmar.
Motion till stämman skall ha kommit in till förbundskansliet senast tio veckor före stämman.
Motioner jämte Förbundsstyrelsens yttrande och förslag skall finnas med i
stämmohandlingarna.
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§ 8:7 Beslut/Votering
Förening, distrikt och förbund
−

−
−
−
−

Beslut fattas genom bifallsrop eller, om så begärs, efter omröstning. All omröstning sker
öppet, dock skall omröstning vid personval vara sluten. Vid sluten omröstning skall valsedel
för att vara giltig, uppta så många namn som valet avser.
Röstning genom fullmakt får inte förekomma.
Utgången av omröstningen bestäms genom enkel majoritet, utom vid röstning i stadgefrågor
där två tredjedels majoritet erfordras. Vid lika röstetal avgör lotten.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer.
Den som förbundsstyrelsen utsett som föredragande i visst ärende, och som inte är
förbundsstyrelseledamot eller ombud, har i detta ärende yttrande- och förslagsrätt, men ej
rösträtt.
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§ 9 Föredragningslista vid ordinarie årsmöte/stämma
§ 9.1 Förening
1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
4. Fastställande av dagordning
5. Val av funktionärer för årsmötet
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Två justerare
d. Två rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska redogörelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
11. Förslag från föreningsstyrelsen
a. Verksamhetsplan
b. Budget
c. Övriga förslag
12. Motioner
13. Beslut av antal ledamöter till styrelsen
14. Val av styrelse
a. Ordförande för ett år
b. Kassör för två år
c. Minst en ledamot för två år
15. Val av revisorer
a. En ordinarie för ett år
b. En suppleant för ett år
16. Övriga val
17. Val av valberedning
a. En sammankallande för ett år
b. Minst en ledamot för ett år
18. Årsmötets avslutande
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§ 9:2 Distrikt
1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
4. Fastställande av dagordning
5. Val av funktionärer för årsmötet
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Två justerare
d. Två rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska redogörelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
11. Förslag från distriktsstyrelsen
a. Verksamhetsplan
b. Budget
c. Övriga förslag
12. Motioner
13. Beslut av antal ledamöter till styrelsen
14. Val av styrelse
a. Ordförande för ett år
b. Kassör för två år
c. Minst en ledamot för två år
15. Val av revisorer
a. En ordinarie för ett år
b. En suppleant för ett år
16. Övriga val
17. Val av valberedning
a. En sammankallande för ett år
b. Minst en ledamot för ett år
18. Årsmötets avslutande
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§ 9:3 Förbund
Följande ärenden skall alltid behandlas av Förbundsstämma:
1. Förbundsstämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av funktionärer för förbundsstämman
a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Sekreterare
d. Två justerare
e. Två rösträknare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande period
12. Förslag från förbundsstyrelsen
a. Verksamhetsplan
b. Budget
c. Övriga förslag
13. Motioner
14. Beslut av antal ledamöter till förbundsstyrelsen
15. Val av förbundsstyrelse
a. Ordförande för två år
b. Vice ordförande för två år
c. Kassör för två år
d. bestå av minst fyra ledamöter för två år
16. Val av revisorer
a. Två ordinarie för två år
b. Två suppleanter för två år
17. Val av valberedning
a. En sammankallande för två år
b. Minst två ledamöter för två år
18. Förbundsstämmans avslutande
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§ 10 Nomineringar – valberedningens arbete
§ 10:1 På årsmöte för förening och distrikt
−
−

Årsmötet väljer en valberedning som består av minst två ledamöter. Varav en är
sammankallande
Valberedningen har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt

§ 10:2 På förbundsstämma
− Stämman väljer en valberedning som består av minst tre ledamöter. Varav en är
−

sammankallande
Valberedningen har yttrande- och förslagsrätt, och rösträtt

§ 10:3 Förbund
−
−
−

−
−
−

Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i organisationen och som blivit
nominerad till uppdraget.
Nominering kan lämnas av förenings- eller distriktsstyrelse samt av enskilda medlemmar till
valberedningen.
Förbundsstyrelseledamot och förtroendevald revisor skall senast fyra månader före stämman
lämna besked till valberedningen om han eller hon står till förfogande för omval eller inte.
Beskedet ges skriftligen till valberedningen.
Valberedningen får utöver nominerade kandidater själv föreslå kandidater.
Valberedningens förslag och förteckning över samtliga nominerade personer skall redovisas i
stämmohandlingarna.
Om ny kandidat nomineras på stämman, ska mötet ajourneras så valberedningen har
möjlighet att överlägga med nominerad.
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§ 11 Nedläggning
§ 11:1 Förening
För upplösning av förening fordras:
− att när frågan om nedläggning av en förening uppkommer, skall först möjligheten till
samgående med annan förening undersökas.
− att förbundskansliet och berört distrikt skall informeras omgående och om behov finns, vara
behjälplig.
− att beslut om nedläggning av en förening skall fattas vid två årsmöten, varav minst ett
ordinarie med minst två månaders mellanrum, som sammankallats för att behandla frågan.
− att representant från Fibromyalgiförbundet och distrikt har rätt att närvara vid mötena med
yttrande-och förslagsrätt.
− att om en ansluten förening läggs ned utan samgående med annan lokalförening, skall
föreningens tillgångar överföras till Fibromyalgiförbundet för särskild förvaltning under två år
efter sista årsmötet.
− att om det under denna tid bildas en ny förening inom verksamhetsområdet som ansluter sig
till förbundet, skall de förvaltade medlen tillföras denna förening. I annat fall förs pengarna
över till Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse.
− att när beslut om nedläggning av en förening har fattats, ska medlemmarna samt
ekonomiska medel överföras till den överenskomna förening som är ansluten till förbundet,
eller till den förening som medlemmen meddelar att han eller hon vill tillhöra.
− Enbart medlemmar som har betalat medlemsavgift för innevarande år, har rätt att rösta om
nedläggning av förening.

§ 11:2 Distrikt
För upplösning av distrikt fordras:
− att förbundsstyrelsen informeras omgående och, om behov finns, vara behjälplig
− att Förbundskansliet och berörda föreningar skall informeras om tid och plats för mötena
minst en månad i förväg
− att beslut om nedläggning av ett distrikt skall fattas vid två årsmöten, varav minst ett
ordinarie med minst två månaders mellanrum, som sammankallats för att behandla frågan
− att representant från Fibromyalgiförbundet har rätt att närvara vid mötena med yttrandeoch förslagsrätt
− att två tredjedels majoritet erfordras
− att I direkt anslutning till att beslut om utträde ur Fibromyalgiförbundet har fattats, förlorar
distriktsföreningen rätten att använda Fibromyalgiförbundets material
− att eventuella tillgångar skall överföras till Fibromyalgiförbundet och reserveras under två år
för distriktet. Därefter tillfaller medlen Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse.

§ 11:3 Förbund
För upplösning av förbundet krävs:
− att beslut härom fattas vid två på varandra följande förbundsstämmor med minst två
månaders mellanrum, varav en skall vara ordinarie
− att två tredjedelars majoritet fordras
− att beslut fattas om hur befintliga tillgångar skall disponeras, varvid forskning om fibromyalgi
skall prioriteras
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§ 12 Stadgar
Ändring av förening/distrikt/förbundsstadgar kan beslutas endast av ordinarie förbundsstämma,
varvid två tredjedels majoritet erfordras.
Dessa stadgar ersätter gällande stadgar för förening/distrikt/förbund med giltighet från:
– 1998-04-26
– 2002-04-17
– 2008-04-26
– 2016-04-23
– 2018-04-21
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