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§1

Namn

Verksamhetens namn är Alopeciförbundet Sverige. Förbundet är en ideell partipolitisk och religiöst
obunden sammanslutning vars medlemmar huvudsakligen har Alopeci.

Ändamål och verksamhet

§2

Alopeciförbundet Sverige har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen genom
−
−
−
−
−

Medlemskap

att verka för saklig information och upplysning till myndigheter och allmänheten om de
Alopecidrabbades situation.
att verka för bättre hjälpmedel samt att få till stånd forskning
att efter Alopeciförbundet godkända regler utbilda medlemmar till kontaktpersoner
att kontaktpersoner med sin erfarenhet stödjer och informerar om Alopeci.
att med sammankomster och personliga kontakter stödja varandra

§3

Rätt till medlemskap äger var och en som för egen eller annans del är intresserad av Alopeci. Rätt till
medlemskap erhålles genom att den av årsmötet fastställda medlemsavgiften inbetalas till Riksförbundet.
När medlemsansökan görs under oktober – december innevarande år, gäller betalning av
medlemsavgiften till och med december nästkommande år. Medlemskap upphör efter anmälan till
Riksförbundets kansli eller e-post till ordförande, se: www.alopeci.se.

Organisation

§4

Årsmötet är Alopeciförbundet Sveriges högsta beslutande organ.
Mom. 1
Förbundet utövar sin verksamhet genom årsmöte, styrelsemöte och medlemsmöte.
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Mom. 2
Alopeciförbundet Sverige består av Riksförbund med regionala underavdelningar så kallade Lokalförbund,
med var sitt geografiska område. Stadgarna gäller för Alopeciförbundet Sverige. Undantag är att
Lokalförbunden skall hålla lokalt årsmöte senast mars månads utgång.
För erhållande av bidrag från Riksförbundet, ska kopia av följande skickas till kassören i Riksförbundet
senast 3 veckor efter årsmötet:
a. Årsmötesprotokoll
b. Konstituerande mötesprotokoll
c. Ekonomisk rapport
d. Årssamandrag från banken(kontoutdrag)
e. Revisionsberättelse.
Bidrag lämnas till aktiva Lokalförbund från Riksförbundet och skall användas i enlighet med § 2. Bidraget
baseras på lokalförbundets medlemsantal. Beloppets storlek beslutas av årsmötet och utgör grundbelopp
för varje lokalförbund. Avstämning sker efter respektive lokalförbunds årsmöte då redovisning insänts till
riksförbundet. Vid behov av påfyllnad upp till grundbeloppet utbetalas mellanskillnaden. Det förbund som
har behov av mer pengar för större aktivitet äskar pengar från riksförbundet. Syftet är att pengarna ska
finnas tillgängliga för alla medlemmar.
Lokalförbunden indelas i:
Litet
Medelstort
Stort
Extra stort

0-25 medlemmar
26-75 medlemmar
76-150 medlemmar
151-300 medlemmar

X kr.
X kr.
X kr.
X kr.

Styrelsen
Mom. 3
Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordföranden och 3-9 övriga ledamöter.
Mandattiden omfattar för ordföranden 2 år och vid omval 1 år i taget.
Övriga ledamöter 1 - 2 år.
1-2 suppleanter på 1 år.
Lokalförbunden föreslår 1 – 2 ledamöter att ingå i Riksförbudsstyrelsen.
Mer än hälften av styrelsemedlemmarna skall inte kunna ersättas samtidigt.
Byte av ordförande och kassör bör ej ske samma verksamhetsår.
Ordförande föreslås av valberedningen.
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Person som kan ha ekonomisk vinning av försäljning eller annan verksamhet som rör Alopecidrabbade
skall inte kunna väljas in i Riksförbundets eller Lokalförbundets styrelse.
Mom. 4
Styrelsen är beslutsmässig när 60 % av styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Vid personval skall vid lika röstetal lottning ske.
Mom. 5
Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst ¾ av ledamöterna så påfordrar.
Mom. 6
Styrelsen är gemensamt ansvarig för Förbundets medel och verksamhet.
Mom. 7
Protokoll skall föras vid styrelse- och arbetsutskottssammanträden och justeras av ordföranden jämte en
styrelsemedlem.
Mom. 8
Enskilda utlägg som styrelsemedlem gjort för t ex kontors mtrl, resor etc. ersätts av Förbundet efter attest
av ordförande. Traktamenten utbetalas ej.

Verksamhetsår

§5

Verksamhetsår är lika med kalenderår.

Årsmöte
Riksförbundets årsmöte skall äga rum före maj månads utgång. Kallelse skall ske minst 14 dagar före
mötet och åtföljas av styrelsens verksamhetsberättelse, förslag till föredragningslista samt till årsmötet
inlämnade motioner med styrelsens yttrande. Motioner skall vara skriftligt inlämnade till Riksförbundets
kansli senast 31 mars.

Ärenden
- Årsmötets öppnande
- Fråga om årsmötet är utlyst i stadgeenlig ordning
- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare för mötet
- Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
- Godkännande av dagordning
- Verksamhetsberättelse
- Ekonomisk redovisning
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- Beslut om ansvarsfrihet
- Styrelsens förslag
- Motioner
- Verksamhetsplan
- Medlemsavgift

Stadgeenliga val
a) ordförande för 1 alt 2 år
b) övriga ledamöter för 1-2 år, se § 4, mom. 3.
c) suppleanter för 1 år
d) valberedning, 2 st. på 1 år.
e) revisor för 1 år

Konstituerande möte
I direkt anslutning till årsmötet hålls konstituerande styrelsemöte där styrelseuppdrag som vice
ordförande, sekreterare och kassör fördelas.
Riksförbundets/Lokalförbundens firmatecknare utses. Ny fullmakt utfärdas varje år.

Extra årsmöte
Styrelsen kan fatta beslut om extra årsmöte om den finner att så erfordras. Vid beslut om extra årsmöte

får endast den eller de frågor behandlas som föranlett årsmötet.

Röstning

§6

Varje närvarande medlem äger en röst. Familjemedlemskap äger en rösträtt.
Närvarande stödmedlemmar och företagsmedlemmar äger endast förslagsrätt.

Beslut
Beslut om sakfrågor fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst
utslagsgivande. Vid personval skall vid lika röstetal lottning ske.

Stadgeändring

§7

Förslag till ändring av förbundets stadgar skall behandlas på samma sätt som motioner. Beslut om
stadgeändring fattas av årsmötet då det i kallelsen angivits att frågan om ändring av stadgarna skall
behandlas.
Beslutet måste godkännas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
Vid ändring av stadgarna skickas ny upplaga till Lokalförbundens ordförande.
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Upplösning

§8

För upplösning av Alopeciförbundet Sverige fordras beslut av ett årsmöte. Beslutet måste godkännas av
minst 2/3 av de avgivna rösterna.
Upplöses förbundet skall det sista årsmötet, sedan alla skulder reglerats, besluta om användning av
Förbundets tillgångar samt förvarandet av handlingar och material.
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