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§1. Ändamål 

Föreningen har till syfte att organisera samverkan mellan patient-, brukar- och 

anhörigorganisationer och de aktörer, lokalt, regionalt och nationellt som nätverket finner 

lämpligt. Att samla och samordna de ingående organisationerna till gemensamt arbete. 

Att stärka och synliggöra de ingående organisationernas gemensamma och särskilda 

intressepolitiska målsättningar. 

§2. Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 

 

§3. Verksamhet 

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med Organisatorisk plattform, antagen  

verksamhetsplan och budget för NSPHiG. 

 

§4. Medlemskap 

Medlemskap i föreningen är öppet för organisationer som verkar inom ramarna för 

föreningens organisatoriska plattform. Ansökan om inträde behandlas av föreningsstämma. 

Då mer än en organisation ansöker om ordinarie medlemskap, som tillhör en gemensam 

huvudorganisation, kan endast en av dessa organisationer ha rösträtt vid möte eller stämma. 

Rösträtten varvas i demokratisk turordning mellan dessa organisationer. Om endast en av 

dessa organisationer deltar vid möte tillfaller rösträtten automatiskt närvarande organisation. 

Även vid föreningsstämma ska turordningen tillämpas så inflytandet fördelas rättvist. 

 

§5. Årsavgift  

Föreningsstämman avgör på förslag av styrelsen om medlemsavgift skall tas ut. 

 

§6. Medlemsorganisations rättigheter och skyldigheter 

Organisationerna som ingår i NSPHiG strävar efter att upprätthålla: 

• en demokratisk och öppen beslutsprocess 

• lika behandling mellan organisationerna 

• full insyn i NSPHiG:s ekonomi och verksamhet. 
 
 
 

 
 
 
 

§7. Föreningsstämma  
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Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och hålls varje år före april 

månads utgång. Till årsmötet kallas styrelsens ledamöter och ersättare samt två ombud från 

respektive medlemsorganisation.  

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske skriftligen fyra (10) veckor innan stämman 

äger rum. 

 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma. 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av sekreterare samt val av justeringspersoner 
4. Stämmans stadgeenliga utlysande 
5. Fastställande av dagordning 
6. Upprättande av förteckning över närvarande av medlemsorganisation 

utsedda representanter samt fastställande av röstlängd 
7. Föreningens verksamhetsberättelse 
8. Föreningens ekonomiska redovisning  
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Beslut om ev. årsavgift för innevarande år. 
13. Beslut om ev. förändring i antalet styrelseledamöter och suppleanter 
14. Val av ordförande på ett år 
15. Val av kassör, vice ordförande och sekreterare på ett år 
16. Val av arbetsutskott 
17. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år 
17. Motioner  
18. Fastställande av verksamhetsplan 
19. Fastställande av budget 
20. Övriga frågor. 
 

§8. Rösträtt och röstning  

 Vid föreningsstämman har närvarande förening 1 röst var. Röstning kan ej ske genom 

fullmakt.  

Omröstning sker öppet utom vid val om så begärs. Beslut sker med enkel majoritet, dvs. mer 

än hälften av de avgivna rösterna skall bifalla beslutet. Vid lika röstetal har stämmans 

ordförande utslagsröst. 

För beslut på föreningsstämma som gäller stadgeändring, se §15 i dessa stadgar. 

 

Personval på föreningsstämman sker med relativ majoritet, dvs. den person som fått flest 

röster väljs, även om den inte fått mer än hälften av de avgivna rösterna. 
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§9. Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma skall utlysas:  

- Då styrelsen finner det nödvändigt, eller  
- Då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor, eller minst en femtedel 

(1/5) av medlemsorganisationerna. 
Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast per e-post två (2) veckor innan extra 

stämman. 

Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning med bilagor. 

 

§10. Motioner till föreningsstämma 

Ärende som medlemsorganisation önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma ska 

skriftligen vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor innan stämman äger rum. 

 

§11. Styrelsen 

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av: 

En ordinarie ledamot och en suppleant som nomineras av varje organisation för en tid av ett 

år.  

Varje organisation har en röst. Beslut fattas enligt majoritetsprincipen men samstämmighet 

eftersträvas. Vid beslut skall hänsyn även tas till icke representerade medlemsföreningars 

skriftligen redovisade ståndpunkter.  

Minst fyra styrelsemöten per år ska genomföras varav ett är årsstämma. Vid mötena ska 

beslutsprotokoll föras. 

Styrelsen kan inom sig utse ett eller flera arbetsutskott, som svarar för verksamheten mellan 

styrelsemötena. Ett av arbetsutskotten ska ha förslagsställande, verkställande och 

representativ funktion. Vid arbetsutskottens möten ska beslutsprotokoll föras. 

I styrelsen ska finnas ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.  

 

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. 

Beslut i styrelsen sker med enkel majoritet, dvs. mer än hälften av de avgivna rösterna skall 

bifalla beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten. 

 

 

§12. Revisorer 

Revisorerna består av en ordinarie och en suppleant. 

Föreningsstämman väljer föreningens revisorer på ett år. Revisor behöver ej vara av 

medlemsorganisation nominerad representant 
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§13. Firmatecknare 

Föreningens firma ska tecknas av två personer i förening, och att firmatecknare ska vara 

ordförande, viceordförande samt därutöver den eller de som styrelsen utser, förslagsvis kassör 

eller sekreterare. 

 

§14. Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 

 

§15. Stadgeändring 

Föreningsstämman beslutar om ändring av föreningens stadgar. 

 

§16.  Årsredovisning 

Styrelsen skall senast fyra (4) veckor innan ordinarie föreningsstämma avge 

årsredovisningshandlingar till föreningens revisor. 

Revisorn skall senast två (2) veckor innan ordinarie föreningsstämma överlämna sin 

revisionsberättelse till styrelsen. 

 

§17. Medlemsorganisations utträde 

Medlemsorganisation som vill utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen. Utträde 

beviljas på nästkommande föreningsstämma. 

 

§18. Uteslutning 

Medlemsorganisation får uteslutas ur föreningen om den har försummat att betala av 

föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller 

uppenbarligen skadat föreningens intressen. Uteslutning sker på föreningsstämma.   

 

 

§19. Upplösning av föreningen 

Föreningsstämman beslutar om upplösning av föreningen. 

För att besluta om upplösning av föreningen krävs antingen: 

• att föreningens samtliga medlemsorganisationer bifaller beslutet 

• eller att beslut tas av två på varandra följande föreningsstämmor, som båda ska vara 
utlysta minst fyra (4) veckor i förväg. Vid båda stämmorna ska minst två tredjedelar 
(2/3) av avgivna röster bifalla förslaget. 
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§20.  Behållna tillgångar vid upplösning 

Vid en upplösning av föreningen delas tillgångarna lika mellan medlemsorganisationerna 

efter att erhållna bidrag återbetalats till bidragsgivarna, när så krävs. 


