
Göteborg 2021-02-08 
 

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 
 
 
§1 Förbundets namn är Riksförbundet Huntingtons sjukdom (RHS). Förbundet är 
religiöst och partipolitiskt neutralt, bildades 2010-02-01 och har sitt säte i Göteborg 
 
 
§2 Ändamål 
 
Föreningen skall genom egen verksamhet arbeta för personer med Huntingtons sjukdom,  
anlagsbärare, riskpersoner samt deras anhöriga.  
 
Föreningen skall samla och öka kunskap om Huntingtons sjukdom till våra medlemmar och  
andra berörda. Vi ska bidra till ökad kunskapsspridning i samverkan med vårdgivare,  
beslutsfattare och allmänhet. Vi skall arbeta och främja utvecklingsarbete och forskning i  
syfte att förbättra livsvillkor för våra familjer. 
 
Förbundet är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar tillsammans med tillhörande 
stödgrupper ute i landet. 
 
 
§3 Förbundets uppbyggnad  
 
Förbundet är rikstäckande.  
 
Förbundets högsta beslutande organ utgörs av årsmöte som utser förbundsstyrelse. 
 
Förbundets verksamhet löper per kalenderår, vilket också utgör räkenskapsåret. 
 
 
§4 Medlemskap 
 
Personer med Huntingtons sjukdom, anlagsbärare, riskpersoner samt deras anhöriga och andra 
enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet. 
 
Medlem och stödmedlem betalar avgift som beslutas av årsmötet. 
 
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning och/eller egendom vid upplösning av 
föreningen. 
 
Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att 
bedriva ändamålsenlig verksamhet. 
 
 



 2 

 
§5 Årsmötet  
 
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Årsmötet sammanträder varje år på tid och 
plats som styrelsen beslutar, dock senast före april månads utgång. 
 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. 
 
Kallelse skall skickas senast en månad före årsmöte. 
Årsmötet kan endast fatta beslut i ärenden som beretts av styrelsen respektive valberedningen 
och som angivits i de utsända handlingarna. 

Man har rösträtt om man är medlem och har erlagt medlemsavgift. Man har en röst per 
betalande medlem. 
 
Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget, motioner med 
styrelsens yttranden, samt valberedningens förslag till styrelse skall finnas tillgängliga senast 
två veckor före årsmötet på hemsidan www.huntington.se 
 
 
 
Dagordning 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
 

1. Mötet öppnande 
 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 
 

3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet 
 

4. Fastställande av röstlängd 
 

5. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande 
 

6. Godkännande av dagordningen 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 

8. Ekonomisk berättelse 
 

9. Revisionsberättelse 
 

10. Fastställande av balansräkning 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

12. Behandling av motioner och förslag från styrelsen 
 

13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 
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14. Behandling av verksamhetsplan och budget 
15. Val av styrelse 

 
a. Ordförande för två år 
b. Val av övriga styrelseledamöter för två år 
c. Eventuella fyllnadsval 

 
16. Val av suppleanter till styrelsen för två år 

 
17. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år 

 
18. Val av valberedning  

 
19. Övriga frågor 

 
 
§6 Konstituerande styrelsemöte 
 
I direkt anslutning till årsmötet skall styrelsen konstitueras och välja vice ordförande, kassör, 
sekreterare och firmatecknare 
 
 
§7 Extra årsmöte  
 
Ordförande skall kalla till extra årsmöte inom två månader efter framställan från minst hälften 
av medlemmarna i förbundsstyrelsen eller när minst 20 % av förbundets medlemmar så 
kräver. 
 
Till sådan kallelse skall bifogas förslag till dagordning samt erforderliga underlag för 
behandling av den fråga som föranlett det extra årsmötet. 
 
Vid extra årsmöte ska punkterna 1 – 6 i dagordningen alltid behandlas. 
 
Extra årsmöte får inte fatta beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 
 
 
§8 Styrelse och förvaltning  
 
Styrelsen leder förbundets verksamhet mellan årsmötena i enlighet med dessa stadgar och 
årsmötesbeslut. Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt med tanke på den geografiska 
spridningen och medlemsgruppernas fördelning, samt skall bestå av ordförande, samt minst 5 
och högst 10 ledamöter och 1–3 suppleanter. 
 
Mandattiden är 2 år för ordinarie ledamöter, suppleanter samt ordförande. Styrelsen utser vice 
ordförande, ekonomiskt ansvarig samt representanter i olika arbetsgrupper 
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. 

 
Suppleanter kallas till samtliga styrelsemöten och har då närvaro och yttranderätt. 
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Suppleanters rösträtt inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning. 

I syfte att involvera och ta till vara medlemmars engagemang utanför styrelsen, kan styrelsen 
utse arbetsgrupper/kommittéer och resurspersoner för speciella frågor.  

Varje sådan grupp/kommitté leds av en ansvarig styrelseledamot. Gruppernas arbete och 
sammansättning redovisas i den verksamhetsberättelse som läggs fram till årsmötet. 
 
 
 
§9 Intressegrupper 
 
Grupper av medlemmar med speciell intresseinriktning kan bilda arbetsgrupper.  
Dessa grupper kan vara mer eller mindre permanenta, regionala eller rikstäckande och skall 
verka inom ramen för förbundets stadgar. Riktlinjer för varje grupp utarbetas i samarbete med 
styrelsen 
 
 
§10 Förberedande av val  
 
Årsmötet väljer en valberedning om två ordinarie ledamöter, varav en utses till 
sammankallande. Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter och förbereder 
samtliga inför årsmötet 
 
Valberedningen har att tillse att förslag till sammansättning av styrelsen blir väl avvägd vad 
avser ledamöternas geografiska hemvist, kön, ålder och representativitet för olika 
medlemsgrupper och intressen. Valberedningen bör särskilt beakta organisationens mål och 
uppbyggnad. 
 
 
§11 Firmatecknare 
 
Föreningen tecknas av den/de som styrelsen utser. 
 
 
§ 12 Revisorer 
 
11.1 Uppgift 
Revisor ska granska föreningsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, genomföra 
revision av räkenskaperna samt avge revisionsberättelse. 
 
11.2 Ledamöter 
Föreningens årsmöte utser revisor och ersättare. 
 
11.3 Revisionsberättelse 
Berättelse över revisorns arbete lämnas varje räkenskapsår i god tid före föreningens årsmöte. 
Revisionsberättelsen ska innehålla förslag angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 
den tid som revisionen avser.  
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§13 Medlemsavgift 
 
Årsmötet beslutar om storleken på medlemsavgiften 
 
 
§14 Ändring av stadgar 
 
Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar fattas av årsmötet. För att beslut skall bli 
gällande fordras två tredjedels majoritet av de röstande. Ändring av dessa stadgar kan endast 
ske genom beslut av två på varandra följande möten med minst 4 månaders intervall, varav ett 
skall vara ett årsmöte 
 
 
§15 Uteslutning – avstängning 
 
Styrelsen kan utesluta medlem som inte betalar sin medlemsavgift eller på något sätt 
motarbetar föreningen och dess stadgar. 
 
 
§16 Upplösning 
 
För beslut om upplösning av förbundet fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två på 
varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ordinarie. 
 
För beslut om upplösning av förbundet fordras två tredjedels majoritet vid två på varenda 
följande möte varav ett skall vara årsmöte. 
I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till svensk 
forskning inom området runt Huntingtons sjukdom och föreningens handlingar skall förvaras 
på Göteborgs föreningsarkiv. 
 
 


