STADGAR
för

Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000
Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004
Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006
Reviderade av kongressen 4-5 oktober 2008
Reviderade av kongressen 8-9 oktober 2011
Reviderade av kongressen 25-26 oktober 2014

1

Innehållsförteckning

Sid

Förbundets namn, § 1

3

Förbundets ändamål, § 2

3

Förbundets organisation, § 3

4

Medlemskap, § 4

6

Kongressen, § 5

7

Förbundsstyrelsen, § 6

10

Verksamhetsår, § 7

12

Revision, § 8

12

Ordförandemöte, § 9

12

Kansli, § 10

13

Stadgeändring, § 11

13

Upplösning av förbundet, § 12

14

2

§1
Förbundets namn
Förbundets namn är Mag- och tarmförbundet.
Förbundet är riksomfattande, partipolitiskt och religiöst obundet.

§2
Förbundets ändamål
Förbundet arbetar för att människor med varaktiga funktionsnedsättningar, till följd av sjukdomar, skador eller funktionsstörningar i
matsmältningskanalen skall kunna leva ett liv som så lite som möjligt
styrs och begränsas av funktionsnedsättningen.
Förbundets arbete bygger på medlemmarnas egna erfarenheter och
kunskaper.
Genom att ansluta sig till Mag- och tarmförbundet blir det möjligt att
tillsammans med dem som redan är medlemmar i förbundet arbeta för
bättre levnadsvillkor för sig själv och för andra.
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Utgångspunkten för arbetet är det miljörelaterade begreppet om
funktionsnedsättning och FN:s konvention för personer med
funktionsnedsättning.
Mag- och tarmförbundet skall, utifrån sina förutsättningar,
• Verka för att samhällets stöd och insatser för den som har en
funktionsnedsättning utformas så att full delaktighet och jämlikhet
uppnås inom alla de områden som berör målgruppen.
• Initiera, följa och stödja arbete som syftar till att förebygga
sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen.
• Initiera, följa och främja vetenskaplig forskning.
• Engagera sig i sådana nationella och internationella frågor som
är förenliga med förbundets intressen.
• Stödja länsföreningarna och lokalföreningarna i deras arbete.
I övrigt skall förbundet arbeta i enlighet med de policyprogram som
antas.

§3
Förbundets organisation
Mag- och tarmförbundet verksamhet är organiserad i tre led:
3:1 Riksförbundet
Mag- och tarmförbundet är en sammanslutning av föreningar för vuxna
och barn med varaktig funktionsstörning i matsmältningskanalen samt
deras anhöriga.
Mag- och tarmförbundets organ utgörs av kongress, förbundsstyrelse
och revisorer.
Mag- och tarmförbundet är en egen juridisk person.
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3:2 Länsföreningar
Förbundet består av länsföreningar omfattande ett eller flera län.
3:3 Lokalföreningar
Länsföreningar kan inom sig ha lokalföreningar. När det inom en
länsförening finns minst tre lokalföreningar och samtliga medlemmar
inom verksamhetsområdet är anslutna till dessa, övergår föreningen
från direkt demokrati till representativ demokrati. Då gäller nya stadgar
för länsföreningen.
Förbundsstyrelsen beslutar, efter samråd med berörda föreningar, om
länsföreningarna och lokalföreningarnas geografiska verksamhetsområden.
Normalstadgar för länsföreningar och lokalföreningar fastställs av
kongressen. Förbundsstyrelsen fastställer lokalt anpassade stadgar.
3:4 Stödorganisation
Förbundsstyrelsen kan besluta om att, inom förbundet, bilda en eller
flera organisationer med uppgift att samla fysiska och juridiska personer
som ekonomiskt och på andra sätt vill stödja förbundets verksamhet.
Förbundsstyrelsen
organisation.

fastställer

villkoren

för

anslutning

av

sådan

3:5 Samarbete
Mag- och tarmförbundet kan bli medlem i nationella och internationella
sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med förbundets.
Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av
förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen utser representanter i sådana sammanslutningar.
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§4
Medlemskap
4:1 Länsföreningar och lokalföreningar
Länsförening och lokalförening som erkänner Mag- och tarmförbundets
ändamålsparagraf samt betalar föreskriven avgift till förbundet har rätt
till medlemskap efter anmälan till förbundsstyrelsen.
4:2 Andra riksorganisationer
Organisationer som erkänner Mag- och tarmförbundets ändamålsparagraf samt betalar föreskriven avgift kan få medlemskap i förbundet,
efter beslut av kongressen.
4:3 Avgifter till förbundet
Ansluten organisation betalar avgift till Mag- och tarmförbundet i
förhållande till medlemsantalet per den 1 januari. Avgiften från
föreningarna liksom avgiften för andra organisationer fastställs av
kongressen.
4:4 Medlemskap och uteslutning
Medlem i länsförening eller lokalförening är även medlem i förbundet.
Organisation eller enskild medlem som uppenbarligen skadar Mag- och
tarmförbundet kan efter utredning och hörande av länsförening och
lokalförening uteslutas av förbundsstyrelsen.
Den uteslutna kan begära prövning av beslutet vid kommande kongress
och har då rätt att själv föra sin talan.
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§5
Kongressen
5:1 Kongressen
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder
en gång vart tredje år, senast 31 oktober på plats som
förbundsstyrelsen bestämmer.
Extra kongress skall inkallas då förbundsstyrelsen eller revisorerna
finner det angeläget eller då minst två tredjedelar (2/3) av
länsföreningarna skriftligen begärt detta.
Extra kongress skall hållas inom 90 dagar och endast behandla de
frågor som föranlett den extra kongressen.
5:2 Representation
Kongressen utgörs av kongressombud och av styrelsens ledamöter.
Varje länsförening har rätt att till kongressen skicka fyra ombud.
Förteckning över de av respektive länsförenings valda ombud och
ersättare skall vara förbundskansliet tillhanda senast 30 april varje
kongressår.
Annan ansluten riksorganisation har rätt att representera med ett
ombud.
5:3 Kallelse
Kallelse till ordinarie kongress skall skickas till länsföreningarna senast
sex (6) månader före kongressens öppnande.
Kongresshandlingarna skall skickas till ombuden, deras ersättare och
länsföreningarna senast fyra (4) veckor före kongressens öppnande.
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5:4 Dagordning
Vid kongressen skall följande ärenden behandlas.
1. Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av
röstlängd
2. Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande
3. Val av presidium:
•
•
•
•
•

Mötesordförande
Vice mötesordförande
Protokollförare
Två protokolljusterare
Två rösträknare

4. Fastställande av föredragningslista
5. Styrelsens årsredovisningar
• Verksamhetsberättelserna
• Fastställande av resultat- och balansräkningar
• Revisorernas berättelser
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för kongressperioden
7. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsen samt
ersättning till revisorerna
8. Val av
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande
Vice ordförande
Fem övriga ledamöter
Minst tre suppleanter
Två revisorer varav en auktoriserad
Två revisorssuppleanter, varav en auktoriserad
Valberedning om minst tre ledamöter, varav en
sammankallande

9. Behandling av inkomna motioner och av förbundsstyrelsens
yttrande
10. Fastställande av medlemsavgifterna och fördelningen av dessa
11. Fastställande av verksamhetsinriktningen för kongressperioden.
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5:5 Rättigheter och beslutsfattande
Närvarande ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt.
Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande-, förslags- och rösträtt dock
ingen rösträtt vid behandling av årsredovisningar samt vid frågan om
ansvarsfrihet.
Revisorer, suppleanter i förbundsstyrelsen och förbundets tjänstemän
har yttrande- och förslagsrätt liksom ledamöter av styrelsen utsedda
organ.
Övriga deltagare har yttranderätt.
Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning.
Vid lika röstetal skall tjänstgörande ordförande fälla utslag.
Personval skall ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika
röstetal skall lotten fälla utslag.
Varje enskild medlem och medlemsorganisation har rätt att nominera
kandidater till förtroendeuppdrag.
Valbar till förtroendeposter är varje enskild medlem med undantag av i
Mag- och tarmförbundet anställda tjänstemän.
Valberedningen fastställer sista dag för nominering.
5:6 Motioner
Motionsrätt tillkommer varje enskild medlem och medlemsorganisation.
Motionerna skall vara skriftliga och vara förbundsstyrelsen tillhanda
senast 30 april kongressåret.
Förbundsstyrelsen skall yttra sig över motionerna.
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§6
Förbundsstyrelsen
6:1 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är Mag- och tarmförbundets verkställande och högst
beslutande organ mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen ansvarar
inför kongressen för förbundets förvaltning och ekonomi.
6:2 Ansvar
Förbundsstyrelsen utövar ledning av förbundets verksamhet i
överensstämmelse med dessa stadgar och av kongressen fattade
beslut.
Förbundets firma tecknas av hela styrelsen eller av två (2) personer i
förening, utsedda av styrelsen. Anställd personal kan inte ensamma
teckna förbundets firma.
Teckning av förbundets bankgiro och bankärenden sker på sätt som
regleras i attestordning fastställd av styrelsen.
6:3 Säte
Förbundsstyrelsen har sitt säte där förbundskansliet är beläget.
6:4 Sammansättning
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande samt fem
ledamöter och minst tre suppleanter.
Mandatperioden är tre år.
Förbundets cheftjänsteman är föredragande och har yttrande- och
förslagsrätt.
6:5 Sammanträden
Styrelsen skall hålla minst fyra (4) protokollförda sammanträden per år.
Sammanträde skall hållas då minst fem ledamöter begär det.
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Styrelsen är beslutsmässig då minst fem (5) ledamöter är närvarande
och deltar i besluten.
Suppleanterna har närvarorätt men äger rösträtt endast när denne
ersätter ordinarie ledamot. Suppleanterna träder i tjänst i den ordning
de blivit valda.
Styrelsen kan inom sig utse ledamöter för olika uppgifter inom
styrelsen.
Styrelsen äger rätt att till sammanträdena adjungera lämpliga personer.
Vid förtroendeuppdrags upphörande äger styrelsen rätt, efter hörande
av valberedningen, att utse adjungerad för resten av kongressperioden.
Styrelsen skall informera ordförandemötet om beslutet.
Kallelse till styrelsesammanträde skall skickas ut senast fyra (4) veckor
i förväg och handlingarna senast en (1) vecka innan.
6:6 Arbetsutskott
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga av styrelsen
delegerade ärenden.
Arbetsutskottet består av tre (3) ledamöter.
6:7 Ansvarig utgivare
Styrelsen utser ansvarig utgivare för tryckt skrift och för sändning i
etermedia då detta föreskrivs i svensk lag.
6:8 Kommittéer
Förbundsstyrelsen kan besluta om inrättandet av kommittéer för de
olika grupper som förbundet organiserar och för speciella frågor.
Kommittéerna leds av personer utsedda av förbundsstyrelsen och de är
underställda styrelsen, som utfärdar direktiv och ramar för arbetet.
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§7
Verksamhetsår
Förbundets räkenskaper förs per kalenderår.

§8
Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper
utses på kongressen två revisorer och två suppleanter för dessa.
Minst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserade.
Styrelsen skall senast 31 mars till revisorerna överlämna uppgift om
förbundets ekonomiska ställning vid senaste årsskiftet samt övriga för
revisionen erforderliga handlingar.
Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger
dem att senast 30 april till förbundsstyrelsen överlämna
revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att
framläggas för kongressen.

§9
Ordförandemöte
Ordförandemötet är förbundets rådgivande organ mellan kongresserna
Ordförandemöte skall äga rum på plats som styrelsen bestämmer.
Ordförandemöte skall alltid hållas de år då ordinarie kongress inte hålls.
Enskild medlem har rätt att ställa skriftliga frågor till förbundsstyrelsen,
vars ställningstagande skall redovisas på ordförandemötet.

12

§ 10
Kansli
Till stöd för förbundsstyrelsen skall det finnas ett kansli.
Chefstjänstemannen för kansliet leder personalen i deras arbete och
har till uppgift att bereda och verkställa styrelsens och arbetsutskottets
beslut.
Chefstjänstemannen äger rätt att till protokollet anteckna avvikande
mening.
Förbundsstyrelsen beslutar om delegationsordning och anställningsvillkor som ingår i arbetsgivaransvaret.

§ 11
Stadgeändring
Ändring eller tillägg av dessa stadgar beslutas av ordinarie kongressen.
Sådant beslut skall fattas med minst tvåtredjedels (2/3) majoritet.
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§ 12
Förbundets upplösning
Beslut om upplösning av förbundet kan endast fattas om förbundsstyrelsen lagt fram ett sådant förslag.
För att beslutet skall vara giltigt skall det fattas vid två på varandra
följande kongresser, varav den ena skall vara ordinarie. Härvid gäller
att beslutet vid båda kongresserna fattas med minst trefjärdedels (3/4)
majoritet av de närvarande röstberättigade.
Kallelse till den senare kongressen får inte ske förrän justerat protokoll
föreligger från den första kongressen.
Är
förbundets
upplösning
vederbörligen
beslutad,
skall
förbundsstyrelsen före sin avgång besluta att fonder och övriga
tillgångar används till ändamål som överensstämmer med förbundets
syfte och ändamål.
Förbundsstyrelsen skall vidare se
omhändertas på ett betryggande sätt.
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