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Begreppen direkt och representativ demokrati 
 
Inom Mag- och tarmförbundet finns två slags länsföreningar: de som tillämpar direkt 
demokrati respektive de som tillämpar representativ demokrati.  
 
Direkt demokrati innebär att alla medlemmar i en länsförening kan delta i 
länsföreningens årsmöte med alla de rättigheter som följer av ett giltigt medlemskap. 
 
Representativ demokrati innebär att medlemmarna företräds vid länsföreningens 
årsmöte genom ombud som utsetts vid årsmöten i de lokalföreningar som ingår i 
länsföreningen. 
 
När det inom en länsförenings verksamhetsområde finns minst tre lokalföreningar övergår 
länsföreningen från direkt till representativ demokrati. Då gäller Normalstadgar för Mag- 
och tarmförbundets länsföreningar med representativ demokrati.  
 
Finns det inom länsföreningen högst två lokalföreningar gäller Normalstadgar för Mag- 
och tarmförbundets lokalföreningar för dessa. För länsföreningen gäller fortfarande 
direkt demokrati, vilket betyder att varje medlem i lokalföreningen kan delta i 
länsföreningens årsmöte med alla de rättigheter och skyldigheter som följer av 
medlemskapet.  
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§ 1
Länsföreningens namn, verksamhetsområde och karaktär 

Länsföreningens namn är 

Mag- och tarmföreningen i Gävleborg

Länsföreningens organisationsnummer 

886501-0964

Länsföreningens av förbundsstyrelsen fastställda geografiska verksamhetsområde är 

Gävleborgs län

Föreningens styrelse har inom sitt geografiska verksamhetsområde sitt säte där kansliet 
är beläget eller där ordföranden är bosatt. 

Föreningen är en del av Mag- och tarmförbundet. 

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening för personer 
som lever med varaktiga funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar, skador eller andra 
funktionella störningar i matsmältningskanalen.  

Föreningen vilar på en demokratisk värdegrund, bygger sin verksamhet på ideella krafter och 
främjar en jämlik och jämställd människosyn.  

§ 2
Länsföreningens vision 

Föreningen ansluter sig till Mag- och tarmförbundets vision att personer med varaktiga 
funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar, skador eller funktionella störningar i 
matsmältningskanalen skall kunna leva ett liv som så lite som möjligt styrs och begränsas av 
funktionsnedsättningen. 

Visionen utgår ifrån Världshälsoorganisationens WHO:s miljörelaterade begrepp om 
funktionsnedsättning och FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.   
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§ 3 

Länsföreningens ändamål 
 

Föreningen skall inom sitt geografiska verksamhetsområde:  
 

• Samla medlemmar i syfte att ta tillvara deras kunskaper och ge dem möjligheter till 
erfarenhetsutbyte. 
 

• Sprida information till allmänhet, hälso- och sjukvård, politiker och myndigheter om 
medlemmarnas livssituation.  
 

• Ge råd, stöd och information till medlemmar. 
 

• Initiera, följa och främja vetenskaplig forskning och arbete som syftar till att förebygga 
sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen. 
 

• Inom de områden som berör föreningens målgrupp verka för att samhället och dess stöd 
och insatser för den som har en funktionsnedsättning utformas så att full delaktighet och 
jämlikhet uppnås. 
 

• Utveckla och bedriva sin regionala och lokala verksamhet i enlighet med dessa stadgar 
samt årsmötets och kongressens beslut och riktlinjer.  

 
 

§ 4 
Länsföreningens organisation 

 
4.1 Årsmötet 
Länsföreningens högst beslutande organ. Utgörs av föreningens medlemmar samt ledamöterna 
i föreningens styrelse. 
 
4.2 Styrelsen 
Utses av årsmötet. Föreningens högst beslutande och verkställande organ mellan årsmötena.  
 
4.3 Lokalföreningar 
Inom länsföreningens geografiska verksamhetsområde kan lokalföreningar bildas.  
 
För lokalföreningarna gäller egna stadgar.   
 
När det inom länsföreningen finns minst tre lokalföreningar övergår länsföreningen till 
representativ demokrati. Då gäller särskilda stadgar för länsföreningen.  
 
4.4 Valberedning 
Ansvarar för att till årsmötet avlämna ett förslag på föreningsstyrelse.  
 
4.5 Revisor  
Säkerställer en oberoende granskning av föreningens förvaltning.  
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4.6 Övrig organisation 
Länsföreningen kan genom delegationsordning organisera sig efter behov och förutsättningar.  
 
Länsföreningen kan ansluta sig som medlem i regionala organisationer vars ändamål är 
förenliga med föreningens vision, ändamål och stadgar.  
 
Förbundsstyrelsen har en skyldighet att ingripa om en förening handlar i strid med dessa eller 
förbundets stadgar.  
 

§ 5 
Medlemskap 

 
Medlem i länsföreningen är den som är bosatt i föreningens verksamhetsområde och som 
betalar medlemsavgift till Mag- och tarmförbundet.  
 
Medlem i länsföreningen är även medlem i förbundet och i förekommande fall lokalförening. På 
begäran kan enskild medlem överföras till annan förening än där medlemmen är bosatt.  
 

• Huvudmedlem är den som själv lever med varaktiga funktionsnedsättningar till följd av 
sjukdomar, skador eller funktionella störningar i matsmältningskanalen. 

 
• Stödmedlem är den som av andra skäl vill stödja föreningens verksamhet. 

 
• Familjemedlem, som är ett reducerat medlemskap, kan den bli som är skriven på 

samma adress som huvudmedlem eller stödmedlem.  
 
Huvudmedlem och stödmedlem har samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar. 
 
5.1 Medlemsavgift 
Storlek samt fördelning av medlemsavgift mellan länsförening och förbund bestäms av 
kongressen.  
 
Avgiften avser kalenderår. Medlem som resterar med medlemsavgift mer än fem månader 
förlorar sitt medlemskap.  
 
I de fall en person inträder som medlem för första gången den 1 oktober eller senare gäller 
medlemsavgiften både inträdesåret och påföljande kalenderår. Detta gäller dock inte för person 
som förlorat sitt medlemskap på grund av obetald avgift under samma kalenderår. 
 
Om länsföreningen har en (1) eller två (2) lokalföreningar kan länsföreningens årsmöte besluta 
om medlemavgift för lokalföreningarna.  
 
5.2 Uteslutning 
På förslag av länsföreningens styrelse kan enskild medlem eller lokalförening som uppenbarligen 
skadar föreningen eller förbundet uteslutas av förbundsstyrelsen efter utredning.  
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§ 6 

Årsmöte 
 
Årsmöte skall hållas varje år senast före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen 
beslutar.  
 
Varje medlem i föreningen kallas skriftligen till årsmöte senast fyra veckor före årsmötet. 
Årsmöteshandlingar skickas till varje medlem som begär det senast två veckor före årsmötet. 
Dessa handlingar är: 
 

• Föredragningslista. 
• Styrelsens årsredovisning.  
• Revisorernas berättelse.  
• Motioner jämte yttranden över dessa. 
• Valberedningens förslag. 
• Budget. 
• Verksamhetsplan.  
• Styrelsens övriga förslag. 

 
6.1 Förtroendeuppdrag  
Valbar till förtroendeuppdrag i länsföreningen och till ombud vid kongress är alla personer som 
vid årsmötet har ett giltigt medlemskap i föreningen, med undantag för anställda tjänstemän i 
föreningen eller i förbundet.   
 
Varje enskild medlem har rätt att nominera person till förtroendeuppdrag.  
 
Mandattiden för ett förtroendeuppdrag är utgångsvis två år.  
 
6.2 Motioner 
Motionsrätt tillkommer alla enskilda medlemmar samt i förekommande fall varje lokalförening.  
 
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall skriftligen 
yttra sig över varje motion.  
 
6.3 Ordning för årsmötet 
Föreningens styrelse upprättar föredragningslista för årsmötet där följande ärenden skall 
behandlas:  
 
1. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd 

 
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

 
3. Val av presidium  

 

• ordförande 
• protokollförare 
• två protokolljusterare 
• två rösträknare 
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4. Fastställande av föredragningslista 

 
5. Styrelsens årsredovisning 

 

• verksamhetsberättelsen 
• fastställande av resultat- och balansräkningarna 
• föredragning av revisorernas berättelse 
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
6. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsen samt ersättning till revisorerna 

 
7. Val till förtroendeuppdrag som kräver medlemskap 
 

• Minst tre ordinarie ledamöter varav en ordförande 
• Minst en suppleant  
• Valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande 
• Fyra ombud till ordinarie och extra kongress, samt fyra suppleanter för 

dessa.  
 

Val som inte kräver medlemskap 
 

• Minst en revisor 
• Minst en revisorsuppleant 

 
8. Behandling av inkomna motioner 

 
9. Behandling av styrelsens förslag 

 
10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

 
11.  Årsmötet avslutas 
 
Fråga som inte finns med på den av styrelsen upprättade föredragningslistan får endast 
behandlas av årsmötet om minst tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande röstberättigade kräver 
det.  
 
Styrelsen skall inom fyra veckor efter årsmötesdagen till förbundsstyrelsen skicka vederbörligen 
undertecknade kopior av:   
 

• Årsmötesprotokoll  

• Balans- och resultaträkning 

• Verksamhetsberättelse  

• Revisorernas berättelse  

• Styrelseförteckning över den nytillträdda styrelsen 
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6.4 Beslutsfattande vid årsmöte 
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet och öppen omröstning förutom då omröstning 
begärs vid personval som skall ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs frågan 
genom lottning.  
 
Varje huvud- och stödmedlem i föreningen har full yttrande-, förslags- och rösträtt. Medlem som 
också är ledamot i styrelsen saknar dock rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. För vårdnadshavares företrädarskap gäller vad som 
stadgas i svensk lag. 
 
6.5 Extra årsmöte 
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst en 
tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar begär detta skriftligen till föreningens ordförande. 
 
Kallelse till extra årsmöte skall ske senast två veckor före mötesdagen. Till kallelsen skall det 
följa en föredragningslista för det extra årsmötet. I övrigt gäller vad som stadgas för ordinarie 
årsmöte med skillnad att inga nya ärenden får tillföras föredragningslistan.  
 
 

§ 7 
Länsföreningens styrelse 

 
7.1 Uppgifter och ansvar 
Mellan årsmötena leder styrelsen föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar, 
årsmötets och kongressens beslut, samt i förekommande fall förbundsstyrelsens anvisningar och 
riktlinjer. 
 
Styrelsen ansvarar inför årsmötet för föreningens förvaltning och ekonomi. Förvaltningen skall 
alltid ske i enlighet med Sveriges gällande lagar och förordningar.  
 
Styrelsen skall stödja de lokalföreningar som är verksamma inom länsföreningens geografiska 
verksamhetsområde.  
 
Styrelsen skall se till att arbetet vid föreningens kansli, om sådant finns, bedrivs med effektivitet, 
god personalpolitik och iakttagande av de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. 
 
Styrelsens ordförande deltar i ordförandemöte som anordnas av förbundet de år ordinarie 
kongress inte hålls. Föreningen har rätt att i ordförandes ställe utse en ersättare till dessa möten.  
 
7.2 Styrelsens organisation  
Styrelsen får genom delegationsordning tillsätta de funktionärer som behövs för att underlätta 
styrelsearbetet. 
 
Styrelsen får genom delegationsordning organisera föreningen i kommittéer, arbetsgrupper, 
utskott eller andra enheter efter behov och förutsättningar. Antalet ledamöter i sådana enheter 
får aldrig väljas så att de blir i majoritet i styrelsen. 
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Styrelsen kan besluta om medlemskap i regionala organisationer som bedöms vara till nytta för 
medlemmarna och vars ändamål sammanfaller med föreningens intressen.   
 
Länsföreningens styrelse har rätt att vända sig till förbundsstyrelsen för stöd och råd.  
 
Förbundsstyrelsen har en skyldighet att ingripa om en länsförenings styrelse handlar i strid med 
dessa eller förbundets stadgar.  
 
7.3 Firmateckning  
Föreningens firma tecknas av hela styrelsen eller av två personer i förening, utsedda av 
styrelsen.  
 
Föreningens post- och bankärenden tecknas på sätt styrelsen beslutar, dock alltid av två 
personer i förening. 
Styrelsen utser ansvarig utgivare för tryckt skrift och för sändning i etermedia då detta föreskrivs i 
svensk lag.  
 
7.4 Styrelsemöten 
Styrelsen skall hålla minst två (2) protokollförda sammanträden per år. 
 
Sammanträde skall hållas då minst hälften av ledamöterna i styrelsen så begär. Kallelse till 
styrelsesammanträde skall utsändas senast två veckor i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då 
minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst.  
 
Suppleanterna har närvarorätt vid styrelsens sammanträden men äger rösträtt endast när de 
ersätter ordinarie ledamöter. De inträder i tjänst i den ordning de blivit valda. 
 
 

§ 8 
Verksamhetsår, räkenskaper och revision 

 
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår (1 januari – 31 december). 
 
För den oberoende granskningen av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses 
vid årsmötet minst en revisor och lika många revisorsuppleanter. Uppdraget är inte förenat med 
krav på medlemskap.  
 
Revisor får inte vara jävig. 
 
Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. 
 
Styrelsen skall till revisorerna överlämna alla nödvändiga handlingar som krävs för fullgörandet 
av revisionsuppdraget. Det åligger därefter revisorerna att utföra sin granskning och därefter till 
styrelsen överlämna sin revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet. Detta skall 
ske inom överenskommen tid, dock senast tre veckor före årsmötets öppnande.  
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§ 9 

Valberedning 
 
Valberedningen skall föreslå medlemmar till de förtroendeuppdrag som skall väljas vid årsmötet. 
Den skall särskilt tänka på att det förslag till styrelse som föreslås, representerar föreningens 
mångfald av diagnoser samt beakta ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.  
 
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst hälften av ledamöterna begär 
det. 
Valberedningen föreslår arvoden och traktamenten till de förtroendevalda samt fastställer sista 
dag för nominering till styrelsen. Den skall lämna sitt förslag till föreningsstyrelsen i god och rimlig 
tid, dock senast fyra veckor före årsmötets öppnande. 
 
Valberedningsuppdrag är förtroendeuppdrag och förutsätter medlemskap.  

 
Vid minst ett tillfälle per år skall valberedningen bjudas in att delta vid styrelsemöte. 
Valberedningen har yttranderätt vid styrelsemöten.  
 
 

§ 10 
Stadgeändring 

 
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar beslutas av föreningens årsmöte med minst två 
tredjedels (2/3) majoritet och måste, för att bli gällande, godkännas av Mag- och tarmförbundets 
förbundsstyrelse (s.k. lokalt anpassade föreningsstadgar). 
 
 

§ 11 
Upplösning av länsföreningen 

 
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas om föreningens styrelse lagt fram ett 
sådant förslag. 

 
För att beslutet skall vara giltigt måste det fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav 
den ena skall vara ordinarie. Beslutet vid båda årsmötena skall fattas med minst tre fjärdedels 
(3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske 
förrän justerat protokoll föreligger från det första årsmötet. 
 
Är föreningens upplösning vederbörligen beslutad skall föreningens kvarstående tillgångar 
överlämnas till förbundsstyrelsen. Ansvaret för överlämningen vilar i första hand på den sist 
verksamma föreningsstyrelsen och ytterst på senaste innehavare av föreningens firmatecknings- 
och attesteringsrätt.  
 
Styrelsen skall vidare se till att föreningens arkivalier omhändertas på ett betryggande sätt. 
 


