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Stadgar
för
Osteoporosförening som ingår i Osteoporosförbundet
§ 1. Organisation och namn
Osteoporosföreningen i …………………………….. län.
Ändamål
§ 3. Föreningens ändamål är att inom sitt verksamhetsområde verka för de ändamål och i den anda
som framgår av förbundets stadgar.
Verksamhet
§ 4. Föreningen ska verka för en god sammanhållning och arbeta för organisationens utveckling.
Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen inom verksamhetsområdet, ge information samt
arrangera medlemsaktiviteter.
§ 5. Föreningen ska genom sin styrelse verka för informationsutbyte och gott samarbete med
förbundets styrelse och övriga osteoporosföreningar.
Föreningen har inte rätt att vidta åtgärder som strider mot förbundets intressen eller fatta beslut i
frågor som berör annat verksamhetsområde än det egna.
Föreningen har inte rätt att ingå association med annan organisation.
§ 6. Föreningens verksamhet leds av en styrelse som utses vid årsmöte.
Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår.
För verksamhetens bedrivande i övrigt gäller beslut som fattas av förbundets stämma eller dess
styrelse i sådant fall det omfattas av dennas övergripande ansvar för föreningens verksamhet.
Medlemskap
§ 7. Medlemmar är personer med osteoporos och anhöriga eller andra fysiska personer inom
verksamhetsområdet och som erlagt medlemsavgift till Osteoporosförbundet.
För medlemskap och medlemsavgift gäller förbundets stadgar § 6, 7 och 8.
§ 8. Osteoporosförening äger rätt att för egen räkning ta ut särskild årsavgift som beslutas av
årsmöte.
Årsmöte
§ 9. Årsmöte hålls årligen före februari månads utgång.
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Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av medlemmarna så
begär. Extra årsmöte äger endast rätt att behandla det ärende som föranlett mötet. Motionsrätt
föreligger inte.
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§ 10. Rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte har medlem som erlagt årsavgift senast vid årsmötet.
Stödjande medlem har inte rösträtt.
Osteoporosföreningens styrelseledamöter har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet.
§ 11. Förbundets styrelse äger rätt att utse ombud till osteoporosförenings årsmöte eller extra årsmöte.
Sådant ombud äger yttrande- och förslagsrätt men rösträtt endast om ombudet också är medlem i
osteoporosföreningen.
§ 12 Osteoporosföreningens årsmöte ska utse ombud till förbundets stämma. Ett ombud per påbörjat
antal 100-tal betalande medlemmar ska utses. Osteoporosförening med mindre än 100 medlemmar ska
utse ett ombud.
Antalet ombud beräknas på antalet medlemmar den 31 december året före riksstämman.
§ 13. Kallelse till årsmöte ska postas till medlemmarna och förbundets styrelse senast tre veckor i
förväg.
Kallelse ska innehålla dagordning.
§ 14. Ärende som osteoporosföreningens styrelse förelägger årsmöte för beslut (proposition) ska anges
i dagordningen för årsmötet.
§ 15. Ärende som enskild medlem eller grupp av medlemmar önskar förelägga årsmöte (motion) ska
vara osteoporosföreningens styrelse tillhanda senast tre veckor innan kallelse till årsmöte ska postas.
Osteoporosföreningens styrelse ska avge yttrande över motioner.
§ 16. Eventuella handlingar finnas tillgängliga en vecka före årsmöte.
§ 17. Vid ordinarie årsmöte 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 styrelsen
9. Fastställande av arvoden till styrelsen (ej obligatoriskt)
10. Budget och verksamhetsplan
11. Fastställande av särskild årsavgift (ej obligatoriskt)
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. Val av ombud och ersättare till riksstämma
18. Ärenden väckta av styrelsen
19. Ärenden väckta av medlemmar
20. Mötet avslutas

§ 18. För beslut genom omröstning fordras enkel majoritet bland de närvarande
röstberättigade medlemmarna utom i frågor om stadgeändring, utträde ur förbundet eller föreningens
upplösning, då tvåtredjedels majoritet erfordras. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.
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§ 19. Protokoll från årsmöte och extra årsmöte ska justeras senast två veckor från dagen för årsmötet
och därefter hållas tillgängligt för medlemmar. Samtidigt översänds ett exemplar av protokollet till
Osteoporosförbundet.
Styrelse
§ 20. Osteoporosföreningens styrelse väljs av ordinarie årsmöte. Styrelseledamot ska vara medlem.
Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst två, högst sex ledamöter.
Ordförande väljs för ett år i sänder.
Övriga ledamöter väljs för två år i sänder, hälften vid varje tillfälle.
§ 21. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 22. Styrelsen ska sammanträda omedelbart efter årsmötet för konstituering.
§ 23. Styrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med denna stadga.
Styrelsen ska verka för ett gott samarbete med förbundets styrelse och övriga osteoporosföreningars
styrelser.
§ 24. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och för förvaltningen av dess tillgångar.
§ 25. Löpande ekonomiska ärenden kan delegeras till av styrelsen utsedd kassaförvaltare eller annan.
§ 26. Attesträtter för löpande transaktioner ska begränsas till belopp som står i rimlig proportion till
storleken av föreningens likvida medel.
Föreningens räkenskaper ska vara noggrant förda och i god ordning. Redovisning ska ske till styrelsen
kvartalsvis.
§ 27. Styrelsen utser firmatecknare. Firmatecknare är ordförande eller två styrelseledamöter
i förening. Firmatecknare har inte rätt att utan särskilt bemyndigande av styrelsen för föreningens
räkning inköpa eller avyttra fast egendom eller med inteckning för gäld
belasta föreningen tillhörig sådan egendom, företa medelsplacering eller för föreningens räkning
uppta eller bevilja lån.
§ 28. Styrelsen ska före februari månads utgång varje år färdigställa verksamhetsberättelse och
reviderad årsredovisning innehållande resultat- och balansräkning, samt verksamhetsplan med
preliminär budget. Handlingarna tillställs Osteoporosförbundets styrelse senast sista februari.
Förbundets styrelse äger rätt att besluta om revision av föreningens verksamhet och räkenskaper.
§ 29. Föreningen kan erhålla ekonomiskt och administrativt stöd från förbundet enligt beslut av
riksstämma eller förbundets styrelse.
§ 30. Föreningens årsmöte kan besluta om särskild årsavgift till föreningen.
§ 31. Bidrag från enskilda och lokala juridiska personer kan tas emot i den utsträckning de
överensstämmer med riktlinjer som fastställts av förbundets styrelse och inte står i
konflikt med förbundets policy och intressen.
Upplösning av föreningen
§ 32. Förening kan inte upplösas utan medgivande från förbundets styrelse eller riksstämma.
Beslut om upplösning tas av ordinarie eller extra årsmöte med tvåtredjedels majoritet.
Vid beslut om upplösning tillfaller föreningens tillgångar förbundet.
Skulle föreningen återuppstå inom tre år, äger den rätt att återfå dessa tillgångar
eller motsvarande värde som under tiden reserveras för föreningens räkning och förvaltas av
Osteoporosförbundet.
§ 33. Stadgar
Denna stadga utgör normalstadga för osteoporosföreningar inom Osteoporosförbundet.
Stadgar ska antas vid föreningens bildande och vara godkända av förbundets styrelse.
Ändringar av osteoporosförenings stadga ska föreläggas förbundets styrelse för godkännande.

________ ______________

Stadgan antogs vid riksstämma den 23 maj 2014 i Stockholm.
Gjorda ändringar under paragraf 17 enligt nedan:
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6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut
16. Val av revisor för två år
17. Val av revisorssuppleant för två år
Stadgeändring antogs vid riksstämma den 27 maj 2016 i Stockholm
Gjorda ändringar efter översyn av stadgarna i paragraferna
3, 4, 14, 17, 19 och 28
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,
Stadgeändring antogs vid riksstämman den 28 april 2017 i Stockholm
Gjorda ändringar efter stämmobeslut avser paragraferna 12, 17 (punkterna 15 och 17), 20
och 21 i osteoporosföreningens stadgar

