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§ 1 Föreningens namn 
Blodsjukas Förening i Örebroregionen. 
 
§ 2 Medlemmar 
Medlemmar i föreningen är de personer som anslutit sig till föreningen och erlagt 
fastställda avgifter. 
 
§ 3 Föreningens ändamål 
Föreningen är en allmännyttig och ideell förening som är politiskt och religiöst obunden 
och som utgör en regional förening i Blodcancerförbundet. 
Föreningens uppgifter är 
att lokalt arbeta för förbundet och dess syften enligt förbundets stadgar 
att främja och tillvarata de blodsjukas intressen beträffande behandling, vård, 
rehabilitering och social trygghet inom Örebro sjukvårdsregion 
att företräda de blodsjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer 
att förvalta föreningens gåvofond 
att sprida upplysning om och förståelse för de blodsjukas problem samt 
att i övrigt verka för de blodsjukas sak 
 
§ 4 Gåvofondens ändamål 
Ska vara att ge finansiellt stöd till personal inom specialiteten hematologi. Detta stöd skall 
användas för forskning, utbildning och utvecklingsarbete inom Örebro Sjukvårdsregion. 
Som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet. Företräde 
skall ges åt forskning, utbildning och utvecklingsarbete som inte täcks av sedvanliga 
forskningsfonder. 
Vidare ska fonden kunna ge anslag till utrustning och vårdavdelningar där hematologiskt 
sjuka vårdas eller till hjälpmedel för att förbättra livskvaliteten vid vård i hemmet. Anslag 
beviljas av fondens styrelse. 
Bidrag kan utgå till Blodsjukas Förening i Örebroregionen som stöd för möten, utflykter 
eller andra angelägna föreningsändamål. 
 
§ 5 Gåvofondens angelägenheter 
Fonden ska ha sitt säte i Örebro. Fondens angelägenheter ska handhas av en 
arbetsgrupp bestående av fem personer. Av dessa utses tre ledamöter ur Blodsjukas 
Förening i Örebroregionen, varav föreningens ordförande och kassör är självskrivna. 
Övriga två ledamöter representeras av en läkare och en sjuksköterska inom hematologin. 
Arbetsgruppen ska sammanträda minst en gång årligen. 
 
Föreningens ordförande ska ansvara för att protokoll förs. Kassaförvaltaren är ansvarig för 
fondens räkenskaper och medel. Gåvofonden tecknas av ordföranden och 
kassaförvaltaren var för sig. 
 
Fonden ska ha ett grundkapital som uppgår till minst 200 000 kronor. Av fondens 
avkastning ska minst 80 % årligen utdelas i enlighet med vad § 4 stadgar. Fondens medel 
ska placeras så att högsta möjliga avkastning kan erhållas. 
 
 
 



§ 6 Föreningsmöten 
Styrelsen sammankallar medlemmarna till föreningsmöten minst två gånger per år. 
 
§ 7 Årsmöte 
Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång i god tid före förbundsstämman. 
Styrelsen utfärdar kallelse till årsmötet per post till samtliga medlemmar senast två 
veckorföre mötet. Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
 
  1.   Mötets behöriga sammankallande 
  2.   Val av ordförande för mötet 
  3.   Val av protokollförare för mötet 
  4.   Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll 
  5.   Styrelsens verksamhetsberättelse 
  6.   Fastställande av resultat- och balansräkning 
  7.   Revisionsberättelse 
  8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
  9.   Val av föreningsordförande på ett år 
  10. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och suppleanter 
  11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för ett eller två år enl. § 8 
  12. Val av arbetsgrupp som ska förvalta Gåvofonden enl. § 5 
  13. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 
  14. Val av ombud till förbundsstämman 
  15. Fastställande av antalet suppleanter till förbundsstämma och val av dessa 
  16. Val av firmatecknare 
  17. Val av valberedning 
  18. Fastställande av medlemsavgifter 
  19. Ev. förslag till stadgeändringar 
  20. Behandling av förslag som väckts av styrelsen 
  21. Behandling av medlemmars motioner som inkommit till styrelsen senast en månad 
        före årsmötet 
 
§ 8 Styrelse 
  a. Styrelsens ledamöter utses av årsmötet sålunda, att ordföranden väljs med en 
      mandattid på ett år och övriga ledamöter på två år. Halva antalet väljs udda år och 
      halva antalet jämna år. Suppleanter väljs för ett år. 
  b. Föreningsstyrelsen, som väljs på årsmötet, handhar ledningen av föreningens 
      verksamhet i enlighet med dessa stadgar och beslut av förenings- och årsmöte. 
  c. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 
  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. 
 
§ 9 Verksamhetsår och revision 
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Föreningens och 
Gåvofondens verksamhet och räkenskaper granskas av två revisorer, valda av årsmötet. 
Vid behov av särskild revision kan riksförbundet biträda de av föreningen valda 
revisorerna. 
 
 
 
 



§ 10 Ändring av stadgar 
För ändring av stadgar fordras beslut av årsmöte och ett därpå följande föreningsmöte, 
varvid beslutet ska biträdas av minst 2/3 av de röstande. Förslag som biträdes av minst ½ 
men mindre än 2/3 av antalet röstande behandlas på nästkommande föreningsmöte, 
varvid beslut fattas med enkel majoritet. Om föreningen beslutat anta andra stadgar eller 
om ändringar i dessa stadgar ska sådana för att vinna giltighet godkännas av 
riksförbundets styrelse. Särskilda stadgar får icke strida mot riksförbundets stadgar. 
 
§ 11 Föreningens upplösning 
Beslut om föreningens eller Gåvofondens upplösning ska för att vara giltig fattas vid 
årsmöte och därpå följande föreningsmöte, varvid beslutet i båda fallen ska biträdas med 
2/3 av de röstande. Av kallelsen till årsmötet ska särskilt framgå att förslag till upplösning 
av föreningen eller Gåvofonden ska behandlas. 
Vid upplösning av föreningen eller Gåvofonden ska dess eventuella tillgångar tillfalla 
riksförbundet eller om detta tidigare upplösts bilda en fond att förvaltas på sätt som vid 
upplösningen beslutas. 
 
Dessa stadgar antogs på årsmöte i Blodsjukas Förening i Örebroregionen 2015-03-10. 


