
  
Stadgar för Blodsjukas Förening i Västernorrland 

 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 2016-03-16 

 § 1 Föreningens namn   
Föreningens namn är Blodsjukas Förening i Västernorrland. 
Föreningen är en allmännyttig och ideell förening, som är politiskt 
och religiöst obunden och utgör en regional/lokal förening inom 
Blodcancerförbundet (BLC). 

 § 2 Medlemmar 
Medlemmar är de personer, som anslutit sig till föreningen och 
erlagt fastställda avgifter. 

 § 3 Föreningens ändamål 
Föreningens uppgifter är att främja och tillvarata de blodsjukas 
intressen beträffande behandling, vårdrehabilitering och social 
trygghet, företräda de blodsjukas intressen inför myndigheter, 
institutioner och organisationer, att sprida upplysning och 
förståelse för de blodsjukas problem samt att i övrigt verka för de 
blodsjukas sak. 

§ 4 Beslutande organ 
Föreningens organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

§ 5 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så 
beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera 
särskilt utsedda personer.  

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är samma som 
kalenderåret. 
  

§ 7 Revision 
Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas av två 
revisorer, valda av årsmötet. 

§ 8 Föreningsmöte 
Styrelsen sammankallar medlemmarna till föreningsmöte minst två 
gånger per år utöver årsmötet. 



 § 9 Årsmöte 
  Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång. Styrelsen ut- 
  färdar kallelse till årsmöte senast tre veckor före mötet till 
  samtliga medlemmar. 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
1. Mötets behöriga sammankallade. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Val av protokollförare för mötet. 
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets 

protokoll.   
5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
6. Revisionsberättelse. 
7. Fastställande av balansräkning. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Val av föreningsordförande för ett år. 
10. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och 

suppleanter. 
11. Val av övriga styrelseledamöter  och suppleanter för ett eller 

två år. 
12. Val av två revisorer för 2 år. 
13. Val av valberedning för två år. 
14.  Fastställande av medlems- och andra avgifter. 
15.  Ev. förslag till stadgeändringar. 
16.  Behandling av förslag som väckts av styrelsen.  
17.  Behandling av medlemmars motioner, som inkommit till      

 styrelsen senast en månad före årsmötet. 
  

§ 10 Styrelse 
a)     Styrelsens ledamöter utses av årsmötet sålunda att ordförande            
         väljs med en mandattid på ett år och övriga ledamöter på två    

år. Halva antalet väljs udda år, halva antalet jämna år.    
Suppleanter väljs för ett år. 

b) Föreningsstyrelsen, som väljs av årsmötet, handhar          
ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med dessa 
stadgar och beslut av förenings- eller årsmöte. 



c) Vice ordförande, sekreterare och kassör utses på årsmötet. 
d) Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. 
e) Styrelsen är beslutsmässig  då antalet närvarande motsvarar 

minst hälften av antalet ordinarie styrelseledamöter. 
f) Styrelsen kan utse arbetsutskott. 

§ 11 Ändringar och stadgar 
För ändring av stadgar fordras beslut av årsmöte, varvid beslutet 
skall biträdas av minst 2/3 av antalet röstande. Förslag som 
biträdes av minst 1/2 men mindre 2/3 av antalet röstande 
behandlas på nästkommande föreningsmöte, varvid beslut fattas 
med enkel majoritet. 

§ 12 Föreningens upplösning 
Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, fattas 
vid årsmöte och ett därpå följande föreningsmöte, varvid beslutet i 
båda fallen skall biträdas av 2/3 av de röstande. Av kallelse till 
årsmöte skall särskilt framgå att förslag till upplösning av 
föreningen skall behandlas. 

Vid upplösning av föreningen skall årsmötet besluta om dess 
eventuella tillgångar.


