


Stadgar länSförening i SvenSka Celiakiförbundet

Stadgarna är antagna  .……….......………............ (datum)  vid länsföreningens årsmöte i  ………… 
..........................… ………….…… (plats/ort).

§ 1   OrganiSatiOnSnamn

Föreningens namn är CELIAKIFÖRENINGEN i  ...............………....................  län och utgör 
länsförening av SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET - en sammanslutning av läns- och 
lokalföreningar samt enskilda personer som för egen eller annans del är intresserade av 
förbundets verksamhet. 

Länsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som är 
fristående/oberoende gentemot producenter och myndigheter.

§ 2   ändamål

Länsföreningen skall arbeta för ...

– att inom sitt län ta tillvara medlemmarnas intressen med avseende på överkänslighet mot 
   gluten, laktos, komjölksprotein och sojaprotein samt hudceliaki (Dermatitis    
   Herpetiformis),

– att de överkänsliga tillförsäkras samma ekonomiska, sociala och kulturella standard som 
   övriga medborgare,

– att verka opinionsbildande i frågor av intresse för medlemmarna,

– att inom sitt län bedriva upplysande och rådgivande verksamhet, 

– att upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna.

– att  skapa och upprätthålla kontakt med läkare och dietister samt andra personer som 
   kan vara av värde för medlemmarna,

– att inom sitt län i samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma 
   intressen, 

– att i övrigt arbeta enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter för människor med 
   funktionsnedsättning. 

§ 3   medlemSkap

Rätt till medlemskap har juridisk eller fysisk person som för egen eller annans del är 
intresserad av förbundets verksamhet.

Medlem betalar medlemsavgift till förbundet.

Familjemedlem betalar familjemedlemsavgift till förbundet

Familjemedlemmar har samma folkbokföringsadress som medlem.

Medlemsavgift till förbundet fastställs av förbundsstämman.

Medlem som inte betalat medlemsavgift inom föreskriven tid förlorar sitt medlemskap.

Med medlemskap följer även anslutning till förbundet.

Medlem som önskar utträde ur förbundet meddelar detta skriftligen.

Medlem som skadar förbundets eller länsföreningens verksamhet eller anseende kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.

§ 4   årSmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

Årsmöte skall hållas varje år senast 15 mars.



nomineringar och valbarhet

Nomineringar till årsmötets förekommande val skall vara inlämnade till valberedningen 
senast 15 januari. 

Enbart medlemmar, dock ej juridiska medlemmar, har rätt att nominera.

Valbar är varje medlem, dock ej juridisk person.

Valberedningen får lämna egna förslag även efter den 15 januari. 

motioner

Styrelsen och revisorerna har förslagsrätt till årsmötet.

Motion kan lämnas av lokalförening eller medlem.

Motion skall vara inlämnad till styrelsen senast 15 januari. 

kallelse

Kallelse skall delges medlemmarna samt revisorer och valberedning senast 4 veckor före 
årsmötet.

Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor före 
årsmötet.

Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före 
årsmötet.

rösträtt

Varje närvarande medlem har rösträtt dock ej juridisk person.

Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet. 

beslut

Årsmötet får endast besluta i frågor som framgår av årsmöteshandlingarna. 

Fråga, som anmäls när dagordningen antas, kan tas upp under ”Övriga frågor”. Beslut kan 
ej fattas under denna punkt.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Om votering begärs skall den ske genom öppen omröstning eller med namnupprop. 

Personval skall ske med slutna röstsedlar. Endast nominerade personer är valbara.

Votering får endast begäras av den som har rösträtt vid årsmötet.

dagordning vid årsmötet

1/ Årsmötets öppnande

2/ Val av årsmötesfunktionärer

 a)  Ordförande

 b)  Sekreterare

 c)  Två protokolljusterare tillika rösträknare

3/ Fastställande av röstlängd

4/ Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna

5/ Godkännande av dagordning

6/ Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

7/ Revisorernas berättelse

8/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9/ Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda

10/ Behandling av motioner

11/ Behandling av styrelsens och revisorernas förslag



12/ Fastställande av budget och verksamhetsplan

13/ Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång.

 a) Ordförande (2 år)

 b) Kassör (2 år)

 c) Övriga ledamöter (2 år) som väljs med växelvis avgång

 d) Ev. ersättare

14/ Val av två revisorer och en ersättare (1 år)

15/ Val av valberedningskommitté, för valen till nästa ordinarie årsmöte

16/ Eventuella övriga val

17/ Övriga frågor

18/ Årsmötets avslutande

§ 5   extra årSmöte

Extra årsmöte skall hållas inom 8 veckor när styrelsen finner det angeläget eller när 1/3 av 
medlemmarna eller revisorerna skriftligen begär det.

Styrelsens beslut om extra årsmöte fattas med enkel majoritet.

Endast sådana ärenden får behandlas som föranlett det extra årsmötets inkallelse.

Vid extra årsmöte gäller § 4 i tillämpliga delar. 

§ 6   StyrelSen

Årsmötet väljer styrelse, som leder föreningens verksamhet och beslutar för föreningen 
i alla frågor som inte av stadgar, förbundets handlingsprogram, förbundsstämma eller 
föreningens årsmöte undantagits styrelsens beslutanderätt.

Styrelsen skall bestå av förutom ordförande och kassör minst tre övriga ledamöter. Antalet 
skall vara udda. Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande och sekreterare. Mandattiden 
är för samtliga två år med växelvis avgång.

Firmatecknare, som alltid skall vara två i förening, tecknar firma tillsammans.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Styrelse med fler mer än 5 ordinarie ledamöter, kan utse ett arbetsutskott, AU, bestående 
av tre ledamöter, varav ordförande är självskriven. Arbetsutskottet är beslutsmässigt när 
samtliga ledamöterna är närvarande och besluten fattas enhälligt.

Arbetsutskottets beslut skall fastställas på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen får utse och adjungera arbets- och referensgrupper eller personer att biträda 
styrelsen vid beredning av ärenden samt skall utfärda instruktioner för dessa grupper.

Alla medlemmar är valbara. Valberedningen ska ta hänsyn 
till att deras nominerade ska vara lämpliga företrädare för 
föreningen och ska anses ha högt förtroende bland med-
lemmarna och bidra med värdefull kompetens för fören-
ingen.

Om möjligt bör förtroendemannauppdraget som ordfö-
rande, styrelseledamot och valberedningsledamot begrän-
sas till 10 år.

Av dagordningen till årsmötet framgår vilka handlingar 
som ska finnas tillgängliga för medlemmarna. Styrelsen 
ansvarar för att handlingarna tas fram.



Styrelsen utser föreningens representanter i samarbetsorganisationer, kommittéer mm.

Styrelsen skall utse ordinarie ombud/representanter och ersättare till av förbundet centralt 
utlysta förbundsstämmor, konferenser, utbildningsdagar.

§ 7   verkSamhetSår, räkenSkapSår OCh reviSiOn

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

Föreningens räkenskaper skall senast 4 veckor före årsmötet lämnas till revisorerna för 
granskning.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens ekonomiska förvaltning.

Revisorerna bör fortlöpande granska länsföreningen räkenskaper och förvaltning samt 
lämna rapport över sin granskning. 

Revision skall genomföras enligt god revisionssed i Sverige. Revisionsrapport samt 
eventuellt PM överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet.

Revisor äger tillträde till styrelsens sammanträden och har där yttranderätt.
   

§ 8   ändring av Stadgar

Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar kan endast fattas av årsmötet om 2/3 av 
de röstande är eniga om det. 

Stadgeändring skall för att vara giltig godkännas av Svenska Celiakiförbundets styrelse.

Förslag till stadgeändring kan göras av föreningens styrelse eller genom en i stadgeenlig 
ordning inlämnad motion.

§ 9   föreningenS upphörande

Föreningen kan endast upplösas om två på varandra följande årsmöten, varav minst 
ett ordinarie, beslutar det och minst 2/3 av de röstande är eniga om beslutet vid båda 
årsmötena.

Förslag om länsföreningens upplösning kan väckas av styrelsen eller genom motion.

Upphör föreningen skall dess tillgångar tillfalla Svenska Celiakiförbundet.

Styrelsen skall teckna nödvändiga försäkringar.

Styrelsen ansvarar för föreningens arkiv.

Styrelsen skall utarbeta verksamhetsberättelse, resultat- 
och balansräkning, budget och verksamhetsplan. Dessa 
skall hållas tillgängliga för föreningens medlemmar och 
senast den 15 april skickas till Svenska Celiakiförbundet 
tillsammans med årsmötesprotokoll och uppgifter om hur 
styrelseposterna och ansvarsuppgifterna fördelats inom 
föreningen.

När behov eller önskemål om sammanslagning av läns-
föreningar uppstår ska  förbundsstyrelsen tillsammans 
med berörda parter utarbeta en lösning. Målsättning är 
att åstadkomma lokal/länsverksamhet för medlemmarna i 
området.


