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1. Förbundets namn:
Förbundets namn är Stamningsförbundet.
Förbundet är en sammanslutning av läns/lokala stamningsföreningar.
2. Mål
Stamningsförbundet arbetar för att förbättra situationen för personer som stammar. Detta
uppnås bland annat genom att:






Sprida information om stamning och olika behandlingsmetoder.
Arbeta intressepolitiskt för att personer som stammar ska bli fullt delaktiga och
jämlika i samhället.
Stödja stammande personer som vill förbättra sin kommunikationsförmåga.
Skapa mötesplatser och nätverk för personer som stammar och andra intresserade.
Stimulera lokalföreningarnas verksamhet.

3. Medlemskap
Läns/lokalföreningar, som godkänner förbundets stadgar, kan antagas som medlemmar i
förbundet efter ansökan. Förbundsstyrelsen beslutar om ansökan ska godkännas.
En läns/lokalförening som ansöker om medlemskap ska även uppvisa sina stadgar för
förbundsstyrelsen innan beslut fattas. Förbundsstyrelsen kan då konstatera att stadgarnas
innehåll inte strider mot förbundets stadgar.

När läns/lokalföreningarna reviderar sina stadgar ska de insända de reviderade stadgarna till
förbundsstyrelsen.
En enskild person blir medlem i Riksförbundet genom att gå in i en läns/lokalförening som är
ansluten till Riksförbundet.
4. Organisation
Förbundsmötet är högsta beslutande organ. Mellan förbundsmötena leder förbundsstyrelsen
förbundets verksamhet enligt de beslut som förbundsmötet fattat. Förbundsstyrelsen utses av
förbundsmötet och är förbundets verkställande organ.
5. Verksamhetsår:
Förbundets verksamhetsår är 01/01 - 31/12.
6. Förbundsmötet
Förbundsmötet sammanträder en gång om året under april månad på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer.
Varje läns/lokalförening är berättigad att sända i första hand ett ombud
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Medlemstalet ska rapporteras till förbundet senast den 31 december och räknas på de
årsavgifter som betalas in till förbundet senast den 31 januari året därpå.
Kallelse till förbundsmötet skall sändas till ombuden och förbundets styrelseledamöter,
revisorer och suppleanter senast fyra veckor före förbundsmötet.
Endast läns/lokalföreningarnas ombud är röstberättigade. Beslut i sakfrågor fattas med enkel
majoritet genom öppen omröstning.
Vid lika röstetal har förbundsmötets ordförande utslagsröst.
Personval sker med slutna sedlar - om inte förbundsmötet enhälligt beslutar att valet skall ske
öppet.
Vid lika röstetal vid val skall lotten fälla utslaget.
Extra förbundsmöte kan inkallas av förbundsstyrelsen eller om minst två tredjedelar av
läns/lokalföreningarna kräver det.

7. Dagordningen
Vid förbundsmötet skall bl. a. följande frågor behandlas:


















Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordningen
Verksamhetsberättelsen
Revisorernas berättelse
Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet
Fastställande av årets budget och verksamhetsplan
Fastställande av avgifter till förbundet
Fastställande av arvode till förtroendevalda
Val av förbundsordförande på två år dock ej samtidigt som kassören
Val av förbundskassör på två år dock ej samtidigt som ordföranden
Val av övriga styrelseledamöter
Val av suppleanter till styrelsen
Val av två interna revisorer och en revisorssuppleant
Val av tre personer till valberedningen, varav en sammankallande
Motioner

Protokoll från förbundsmötet skall vara styrelsen för länsföreningarna alternativt
lokalföreningarna tillhanda senast fyra veckor efter mötet.
8. Motioner:
Motionsrätt tillkommer varje medlem i en länsförening, alternativt lokalförening.
En motion skall vara skriftlig och inlämnas till förbundsstyrelsen senast den 31 december.
9. Förbundsstyrelse:
Förbundsstyrelsen som har sitt säte i Stockholms län, skall bestå av förbundets ordförande
jämte sex ledamöter och tre suppleanter.
Redaktör för förbundets tidning, webbmaster samt internationellt ombud utses av
förbundsstyrelsen. Samtliga är adjungerade till förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter utses på ordinarie förbundsmötet för tiden till
och med nästa ordinarie förbundsmöte. Förbundsstyrelsen sammanträder omedelbart efter
förbundsmötet för att fördela styrelseposterna mellan sig.
Förbundsstyrelsen skall förordna två personer inom styrelsen att teckna förbundets firma.
Förbundsstyrelsen är beslutmässig när minst halva styrelsen plus en är närvarande.
Tjänstgörande ordförande har utslagsröst.

Förbundsstyrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet arbetar efter den delegationsordning som upprättats av styrelsen, på styrelsens
uppdrag verkställer dess beslut samt besluta i de angelägenheter styrelsen finner lämpligt att
delegera till arbetsutskottet.
Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst fyra gånger om året och för övrigt när
förbundsordförande anser det nödvändigt eller om minst en tredjedel av dess ledamöter begär
det.
10. Valberedning:
Valberedningen skall till förbundsmötet lägga fram förslag om ordförande, samt förslag om
ledamöter, suppleanter, interna revisorer och revisorsuppleanter.
Varje läns/lokalförening/enskild medlem har rätt att till valberedningen lämna förslag på
minst en förtroendevald.
Om valberedningen är oenige när det gäller förslag på nominerade gäller
majoritetsbeslut.
11. Revision:
Förbundets ekonomiska förvaltning granskas av godkänd/auktoriserad revisor i samarbete
med förbundets interna revisorer, vilka skall ha fullständig tillgång till förbundets räkenskaper
och övriga handlingar.
Bokslutet skall vara klart före den 28 februari och överlämnat till revisorerna.
Revisorerna skall före den 15 mars varje år avge revisionsberättelse avseende
förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning.
12. Stadgeändring:
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen med två tredjedels majoritet vid ordinarie
förbundsmöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande förbundsmöten. Förslag
om ändring av stadgarna insändes till förbundsstyrelsen senast den 31 december, och
förbundsstyrelsen skall sända ut ändringsförslagen tillsammans med kallelserna till
förbundsmötet.
13. Förbundets upplösning:
Vid beslut om upplösning av förbundet fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra
följande förbundsmöten, varav minst ett ordinarie. Eventuellt återstående överskott fördelas
mellan kvarstående läns/lokalföreningar i förhållande till medlemstalet.

