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OSTEOPOROSFÖRBUNDET
STADGAR
§ 1.

§ 2.

Osteoporosförbundet, organisationsnummer 802406-4415, är en partipolitiskt
och religiöst obunden ideell sammanslutning av fysiska personer.
Ändamål
Förbundets ändamål är att verka för att
-

§ 3.

avsevärt höja kunskaperna om osteoporos i samhället
osteoporotikernas livskvalitet förbättras
osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer förebyggs
osteoporotikernas intressen tillvaratas

Verksamhet
Verksamheten bedrivs genom
- riksstämma
- förbundets styrelse
- osteoporosföreningar

§ 4.

Verksamhetsår ska vara lika med kalenderår.

§ 5.

Förbundets styrelse fastställer osteoporosföreningens verksamhetsområde och
namn. Förbundets beslutade stadgar på såväl riksnivå som på länsnivå är
styrande för all verksamhet.
Osteoporosföreningens verksamhetsområde ska framgå av dess namn.
Dess verksamhet ska benämnas ”Osteoporosföreningen i xxxxx
län/region”.

§ 6.

Medlemskap
Medlem är personer med osteoporos och anhöriga eller andra fysiska personer
som erlagt medlemsavgift.
Medlem kan också vara stödjande medlem. t.ex. juridiska personer.
För ny medlem som erlägger medlemsavgift under sista kvartalet gäller medlemskapet och den betalda medlemsavgiften också för påföljande kalenderår.
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Medlem i Osteoporosförbundet är även medlem i en osteoporosförening.
Undantag kan medges av förbundets styrelse.
Medlemskap i osteoporosförening förutsätter medlemskap i
Osteoporosförbundet.
Utträde ur föreningen ska göras skriftligt till styrelsen och man anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte betalat årsavgiften senast den 31/5 aktuellt verksamhetsår beräknas ha utträtt ur föreningen. Medlem som avlider under året
ska strykas ur medlemsregistret.
§ 7.

Medlem som i skrift, tal eller på annat sätt motarbetar eller uppsåtligen
skadar föreningen och/eller dess verksamhet kan uteslutas efter beslut i
förbundets styrelse. Sådant beslut kan överklagas till riksstämma.

§ 8.

Medlemsavgift fastställs efter förslag av förbundets styrelse vid riksstämma.
Avgiften kan differentieras beroende på medlemskapets art.

§ 9.

Riksstämma och extra stämma
Riksstämma hålls årligen före april månads utgång.
Extra stämma hålls då styrelsen så finner påkallat, eller då minst en
tredjedel av medlemmarna så begär.
Extra stämma äger endast behandla det ärende som föranlett stämman.
Motionsrätt föreligger inte.

§ 10.

Osteoporosförening äger rätt att till riksstämma utse ombud och ersättare. Varje
osteoporosförening får till riksstämman utse ett ombud per påbörjat 100-tal
betalande medlemmar. Osteoporosförening med mindre än 100 medlemmar ska
utse ett ombud. Medlemsantalet beräknas på antalet medlemmar den 31
december året före riksstämman.
Ombud och ersättare utses vid ordinarie årsmöte och omfattar perioden fram
till nästa ordinarie årsmöte.

§ 11.

Rösträtt vid stämma har av osteoporosförenings årsmöte valda ombud eller
ersättare för dessa.
Förbundets styrelses ledamöter ingår i stämman men äger inte rösträtt i
frågor som avser ansvarsfrihet och överklaganden.
Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.
Samtliga närvarande har yttranderätt.

§ 12.

Kallelse till Riksstämman med preliminär föredragningslista/dagordning ska
publiceras i Osteoporosnytt nr 1 varje år.
Dagordning ska också finnas tillgänglig på Osteoporosförbundets hemsida
www.osteoporos.org senast tre veckor före riksstämman. Kallelse och
dagordning ska utsändas till respektive ordförande för distribution till ombuden
vid samma tidpunkt.

§ 13.

Förslag till ändring av denna stadga ska finnas tillgänglig på hemsidan
www.osteoporos.org samt kunna beställas från kansliet vid samma
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tidpunkt som kallelsen till riksstämman distribueras till medlemmarna.
§ 14.

Ärende som förbundets styrelse förelägger stämma för beslut
(proposition) ska anges i dagordningen för stämman.

§ 15.

Ärende som inför riksstämma behandlats av osteoporosförenings årsmöte
eller som enskild medlem som inte är medlem i sådan förening önskar
förelägga riksstämma (motion), ska vara förbundets styrelse tillhanda
senast fem veckor innan datum för stämman.
Förbundets styrelse ska avge yttrande över motioner till riksstämman.

§ 16.

Propositioner samt motioner med yttranden ska tillställas ombuden
senast en vecka före stämman och samtidigt på lämpligaste sätt göras
tillgängliga för medlemmarna.

§ 17.

Årsbokslut samt verksamhetsberättelse ska finnas tillgänglig att rekvireras
från Osteoporosförbundets kansli tre (3) veckor före riksstämman.

§ 18.

Vid ordinarie riksstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Mötets stadgeenliga utlysning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
9. Fastställande av arvode till styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan och information om budget
11. Fastställande av årsavgift
12. Val av ordförande för ett år
13. Fastställande av antal styrelseledamöter
14. Val av övriga styrelseledamöter för två år
15. Val av revisor för två år
16. Val av valberedning
17. Ärenden väckta av styrelsen (propositioner)
18 Ärenden väckta av osteoporosföreningar och medlemmar (motioner)
19 Mötet avslutas

§ 19 Valberedningen ska bestå av minst tre personer representerande
osteoporosföreningarna. Den först valde ska vara sammankallande.
§ 20. För beslut genom omröstning fordras enkel majoritet bland de närvarande
röstberättigade medlemmarna utom i frågor om stadgeändring, samgående
med annan förening eller föreningens upplösning, då tvåtredjedels majoritet
fordras.
Rösträtt får ej fullgöras genom fullmakt.
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§ 21. Protokoll ska justeras inom två (2) veckor från dagen för stämman och
därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Förbundets styrelse
§ 22. Förbundets styrelse väljs av ordinarie riksstämma.
Valbar till styrelsen är betalande medlem i föreningen.
Anställd i föreningen får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller
till revisor i föreningen.
Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande och sex ordinarie ledamöter.
Ordförande välj för ett år i sänder. Övriga ledamöter väljs för två år i sänder,
varav hälften vid varje tillfälle.
§ 23. Styrelsen leder verksamheten i överensstämmelse med denna stadga
jämte beslut fattade av stämma.
§ 24. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Protokoll justeras av ordföranden samt av ledamöterna vid nästa ordinarie
sammanträde.
§ 25. Styrelsen ska sammanträda omedelbart efter riksstämman för
konstituering.
§ 26. Styrelsen är gemensamt ansvarig för förbundets medel och för
förvaltningen av dess tillgångar.
§ 27. Styrelsen ska teckna nödvändiga försäkringar.
§ 28. Löpande ekonomiska ärenden kan delegeras till av styrelsen utsedd
kassaförvaltare eller annan.
§ 29. Attesträtter ska avgränsas till belopp som står i rimlig proportion till storleken
av förbundets likvida medel.
§ 30. Styrelsen utser firmatecknare. Firmatecknare är ordförande ensam eller två av
styrelsens ledamöter i förening.
Firmatecknare har inte rätt att utan särskilt bemyndigande av styrelsen för
förbundets räkning inköpa eller avyttra fast egendom eller med inteckning för
gäld belasta förbundet tillhörig sådan egendom, företa medelsplacering eller
för förbundets räkning uppta eller bevilja lån.
§ 31. Styrelsen ansvarar för förbundets personal.
Upplösning av förbundet eller samgående med annan förening
§ 32. Beslut om samgående med annan förening eller upplösning av förbundet
ska ske vid närmast påföljande riksstämma och beslutas med tvåtredjedels
majoritet.

5 (5)

§ 33.

Upplöses förbundet ska dess tillgångar överlåtas till Svenska
Osteoporossällskapet eller annan av förbundets ändamål närliggande
verksamhet, varom beslut fattas av stämman
ooo0ooo
Stadgan antogs vid riksstämma den 23 maj 2014 i Stockholm.
Gjorda ändringar enligt nedan:
- Ny paragraf 17
- Tillägg avseende paragraf 18, där auktorisation avseende revisor togs
bort samt att en revisor respektive en revisorssuppleant ansågs
tillräckligt.
- Samtliga efterföljande paragrafnumreringar har ändrats.
Stadgeändring antogs vid riksstämma den 29 maj 2015 i Stockholm.
Ändring under paragraf 6 avseende medlemskap i föreningen.
Stadgeändring antogs vid riksstämma den 27 maj 2016 i Stockholm.
Gjorda ändringar efter översyn av stadgarna i paragraferna
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 21 och 33
samt att namnändring till Osteoporosförbundet skett med därpå följande
justeringar i stadgarna från benämningen riksförening till förbund. Som
en konsekvens härav ändras Länsförening till Osteoporosförening, se § 5
ovan.
Stadgeändringar antogs vid riksstämman den 28 april 2017 i Stockholm
Gjorda ändringar efter stämmobeslut avser paragraferna 18 (punkterna
15 och 17) ), 22 och 24 i förbundsstadgan.

