
 

 

 
 

 

STADGAR 

FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2012 
Med ändringar i §6 enligt extra årsmötesbeslut oktober 2012 

Stadgar för Svenska Livräddningssällskapet, SLS 

SLS är en partipolitisk obunden ideell organisation som bildats 1973 genom 

sammanslagning av Svenska Livräddningssällskapet (1889) 

 och Simfrämjandet (1935).  

 

 

 

 

 

 

  



§ 1 Ändamål  

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har 

genom sin riksomfattande organisation till 

ändamål   

 

att  främja allmän SIMKUNNIGHET 

att  verka för utbredd kunnighet i 

LVRÄDDNING 

att  propagera för SÄKERHET vid 

friluftslivsaktiviteter och annan 

verksamhet i anslutning till vatten och isar 

   

§ 2 Verksamhet 

SLS ska i sin verksamhet 

avseende allmän SIMKUNNIGHET 

- propagera för bad och simning som medel för 

god hälsa kartlägga simkunnigheten 

- verka för att simundervisning anordnas för 

barn och vuxna 

- utbilda simlärare 

- verka för att av SLS utbildade och behöriga     

  simlärare anlitas vid simundervisning 

 

avseende LIVRÄDDNING 

- utbilda livräddare 

- verka för att undervisning i livräddning 

anordnas för skolungdom och vuxna 

- verka för att allmänheten utbildas i Hjärt-

Lung-Räddning (HLR) 

- anordna tävlingar i livräddning  

 

avseende SÄKERHET 

- analysera drunkningsolyckor och 

olyckstillbud i anslutning till vatten och isar 

- upplysa om risker, skapa insikt om 

nödvändiga olycksförebyggande möjligheter 

och informera om  lämpliga säkerhetsåtgärder i 

samband med aktiviteter i anslutning till vatten 

och isar såsom bad, bastubad, simning, 

sportfiske, båtfärder och isutflykter 

- medverka till att ändamålsenliga 

säkerhetsmaterial tillverkas och kommer till 

användning 

- verka för fullgoda badplatser och 

simanläggningar 

- verka för att strandbaden skyddas mot  

  miljöförstörande faktorer och hos ansvariga   

   myndigheter och organisationer påtala behov 

av åtgärder i miljövårdande syfte 

 

SLS ska i all sin verksamhet ägna särskilt 

intresse åt barnens säkerhet. 

SLS ska verka för att allemansrätten inte 

försvagas 

SLS ska söka samarbete med organisationer 

som utövar verksamhet av närbesläktad natur  

samt bistå myndigheter, organisationer, företag 

och enskilda med råd och anvisningar i alla 

frågor som berör SLS verksamhet. 

 

§ 4 Medlemmar 

Medlem i riksorganisationen kan både fysisk 

och juridisk person bli. Medlem betalar den 

avgift som fastställs av styrelsen. Avgiften 

betalas till riksorganisationen och fördelas 

mellan denna och regionförbunden enligt 

årsmötets bestämmande. 

 

Lokal förening har rätt att besluta om särskild 

medlemsavgift till föreningen. 

 

Medlem i riksorganisationen är medlem i det 

regionförbund som medlemmen har valt. Om 

inget förbund har valts tilldelas ett 

medlemskap utifrån angiven utdelningsadress 

 

§ 3 Organisation 

SLS består av en riksorganisation med säte i 

Stockholm och regionförbund, som kan 

innefatta ett eller flera län eller delar av län, 

samt lokala föreningar inom regionförbunden. 

Regionförbunden och de lokala föreningarna 

fastställer sina stadgar med ledning av 

normalstadgar beslutade av riksorganisationens 

årsmöte. 

 

Som lokal förening kan regionförbundets 

styrelse uppta redan bildad förening eller 

avdelning inom förening, vars ändamål och 

verksamhet är närbesläktad med SLS under 

förutsättning att dess medlemmar också blir 

medlemmar i SLS. 

En sammanslagning av två eller flera tidigare 

länsförbund till ett regionförbund ska för att bli 

en del av SLS godkännas av riks-

organisationens styrelse. 

 

§ 5 Hedersledamöter 

Till hedersledamot i riksorganisationen kan 

utses person som på ett synnerligen 

förtjänstfullt sätt deltagit i riksorganisationens 

verksamhet eller i övrigt främjat SLS syften. 

Hedersledamot väljs vid årsmöte efter förslag 

av riksorganisationens styrelse. 

 

§ 6 Årsmötet  

Årsmötet är riksorganisationens högsta 

beslutande organ och består av ombud för 

regionförbunden. Årsmötet sammanträder 

senast i maj månad varje år på tid och plats om 

styrelsen bestämmer. Kallelse sker genom 

kungörelse i riksorganisationens officiella 

organ samt genom särskild skrivelse till 



styrelsens ledamöter och regionförbunden 

senast fyra (4) veckor före mötet. 

Regionförbunden har rätt att utse vardera ett 

(1) ombud. Därutöver har regionförbunden rätt 

att utse ytterligare ombud med utgångspunkt i 

antalet medlemmar i förbundet, som betalat 

medlemsavgift för det aktuella året, i enlighet 

med följande: 

Max fyra(4) ytterligare ombud enlig följande: 

 

1 – 199   medlemmar 1 extra ombud 

200 – 499  medlemmar 2 extra ombud 

500 – 999  medlemmar 3 extra ombud 

1000 –   medlemmar 4 extra ombud 

 

Regionförbund som innehåller lokalföreningar 

som betalar lokalföreningsavgift till SLS kan 

dessutom få utse ytterligare högst två (2) 

ombud enligt följande: 

 

1 - 5 lokalföreningar 1 extra ombud 

6 -   lokalföreningar 2 extra ombud 

 

Inget regionförbund för dock företrädas av fler 

än sju (7) ombud. 

 

Vid sammanträde med årsmötet har varje 

ombud en röst. Rösträtten är personlig och får 

inte överlåtas till annan person. Om ett ombud 

är förhindrat att närvara vid årsmötet får 

regionförbundet dock utse annat ombud, om 

hindret anmälts senast en vecka före årsmötes-

sammanträdet. 

Ombud ska till årsmötet ha med sig fullmakt 

som har undertecknats av ordföranden eller 

sekreteraren i det regionförbund som ombudet 

tillhör. Ombudet får representera endast detta 

regionförbund. 

 

Vid sammanträde med årsmöte har förutom 

ombuden även styrelsens ledamöter och 

revisorerna yttrande och förslagsrätt. Annan 

medlem av riskorganisationen har rätt att 

närvara och att yttra sig. 

 

Årsmötet är beslutsmässigt när minst hälften 

av antalet utsedda ombud är närvarande efter 

kallelse i stadgeenligt ordning. 

 

§ 7 Motioner  

Motion till årsmöte kan väckas av 

regionförbund. 

Motion ska senast den 1 april överlämnas till 

riksorganisationen. Medlems eller lokal 

förenings motion ska ställas till regionförbund 

som beslutar om motionen ska föras vidare och 

antas som regionförbundets till 

riksorganisationens årsmöte. 

 

 

§ 8 Årsmötets uppgifter 

Dagordning för årsmötet, motioner med 

yttrande från styrelsen samt frågor eller förslag 

från styrelsen eller revisorerna ska skickas ut 

med kallelsen.  

 

Dagordningen anger de ärenden som ska 

förekomma på årsmötet: 

1. Öppnande av årsmötet. 

2.  Fastställande av röstlängd. 

3.  Fråga om godkännande av kallelse och  

fastställande av dagordning. 

4.  Val av mötesordförande samt sekreterare. 

5.  Val av rösträknare. 

6.  Val av två justeringspersoner som jämte 

ordföranden justerar protokollet. 

7.  Styrelsens förvaltningsberättelse med 

resultat och balansräkning. 

8.  Revisorernas berättelse. 

9.  Fastställande av resultat- och 

balansräkning. 

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11.  Val av ordförande i riksorganisationen, 

tillika val av styrelseordförande i SLS. 

12.  Val av fyra styrelseledamöter på två år. 

13.  Eventuella fyllnadsval. 

14. Val av två revisorer och två 

revisorssuppleanter.  

15.  Val av tre ledamöter att utgöra 

valberedning, varav en ska utses till 

sammankallande. 

16.  Styrelsens presentation av innevarande 

verksamhetsplan och förslag till 

kommande. 

17. Antagande av officiellt kungörelseorgan. 

18.  Fastställande av medlemsavgiftens 

fördelning. 

19. Beslut med anledning av frågor och 

förslag från styrelsen. 

20. Beslut med anledning av motioner.   

21. Avslutande av årsmötet. 

 

§ 9 Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls om styrelsen anser det 

nödvändigt, om minst en tredjedel av 

regionförbunden eller om revisorerna begär 

det. Styrelsen ska kalla till möte senast en 

månad efter att en sådan begäran kommit in. 

Extra årsmöte kan endast behandla ärenden 

som angivits i kallelsen. För kallelse till extra 

årsmöte gäller samma förfaringssätt som för 

kallelse till ordinarie årsmöte. 

  

§ 10 Valberedningen 

Årsmötet utser en valberedning. 

Valberedningen består av tre ledamöter, varav 



en sammankallande. Valberedningen ska 

senast tre månader före årsmötet tillfråga dem 

vars mandattid utgår om de önskar kandidera 

för en kommande mandatperiod. 

Valberedningens förslag skickas till styrelsen 

och samtliga regionförbund tillsammans med 

kallelsen och övriga årsmöteshandlingar. 

Vid årsmötet ska valberedningen inleda 

kandidatnomineringen vid samtliga val.  

   

 § 11 Styrelsen 

Styrelsen består av ordföranden och åtta övriga 

ledamöter.  Ordförande väljs på ett år. Övriga 

ledamöter väljs på två år, hälften varje år. 

Styrelsen väljer inom sig förste och andre vice 

ordförande.  

 

Styrelsen har rätt att bland ledamöterna utse ett 

arbetsutskott (AU) bestående av ordföranden 

och 1:e och 2:e vice ordföranden. Dessa väljs 

för ett år vid det styrelsemöte som hålls 

närmast efter årsmötet. AU är beslutsmässigt 

endast då minst två av tre ledamöter deltar. Det 

åligger AU att bereda de ärenden, som ska 

behandlas av styrelsen, och att i övrigt fatta 

beslut i ärenden som överlämnats till AU av 

styrelsen. 

 

§ 12 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen ansvarar för organisationen och 

förvaltning av riksorganisationens 

angelägenheter i enlighet med dessa stadgar 

och årsmötets beslut. 

 

Det åligger styrelsen särskilt: 

att  tillse att gällande författningar följs. 

att  planera, leda och fördela arbetet inom 

SLS. 

att  tillställa revisorer och ombud kallelse och 

handlingar till årsmöte. 

att  utse firmatecknare. 

att  företräda riksorganisationen vid avtal med 

annan part. 

 

Styrelsen utser en generalsekreterare som är 

SLS högsta tjänsteman.  

Styrelsen beslutar om arbets- och delegations-

ordning för styrelsen och generalsekreteraren. 

 

 § 13 Styrelsens sammanträde 

Styrelsen sammanträder i anslutning till 

årsmöte samt i övrigt minst fyra gånger om 

året. Sammanträde ska också hållas om minst 

halva antalet ledamöter så begär. 

Kallelse utfärdas av ordföranden och tillställs 

ledamöterna skriftligen minst fjorton dagar i 

förväg. Föredragningslistan med övriga 

styrelsehandlingar ska utsändas senast sju 

dagar i förväg. Styrelsen är beslutsmässig, då 

minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Över styrelsens sammanträden ska föras 

protokoll som ska förvaras på kansliet.  

 

§ 14 Höstkonferens 

För planering av verksamheten inom SLS 

under kommande år ska styrelsen varje år 

senast den 15 november anordna höstkonferens 

med representanter för regionförbunden. 

 

§ 15 Omröstning 

Vid omröstning i styrelsen och på årsmöte 

avgörs alla frågor med enkel majoritet utom i 

sådana fall som nämns i § 18. Omröstning sker 

öppet. Vid val sker dock sluten omröstning, 

om någon begär det. Vid lika röstetal äger 

ordföranden utslagsröst utom vid sluten 

omröstning då lotten avgör. 

 

 § 16 Kansli, generalsekreterare 

Riksorganisationen har ett kansli med en av 

styrelsen utsedd generalsekreterare som högsta 

tjänsteman. Generalsekreteraren leder under 

styrelsens inseende och i enlighet med 

fastställd arbets- och delegationsordning den 

löpande verksamheten. Generalsekreteraren är 

föredragande i styrelsen och inför AU och har 

yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt i 

dessa organ.  

 

§ 17 Verksamhetsår, revision 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet 

ena året till och med årsmötet följande år. 

Riksorganisationens verksamhetsår och 

räkenskapsår omfattar kalenderåret. 

Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda 

senast den 1 mars. Revisorernas berättelse ska 

vara styrelsen tillhanda senast åtta dagar före 

årsmötet. Minst en revisor och en 

revisorssuppleant ska vara auktoriserad 

revisor. 

 

 § 18 Stadgeändring, upplösning 

Årsmötet beslutar om ändring av dessa stadgar. 

För ändring krävs att beslutet biträtts av två 

tredjedelar av de röstande på årsmötet eller har 

fattats på två på varandra följande årsmöten 

med enkel majoritet 

 

För att beslut om riksorganisationens 

upplösning ska vara giltigt ska detta ha fattats 

på två på varandra följande årsmöten. Sådant 

beslut ska biträdas av minst fyra femtedelar av 

de röstande på årsmötena.  

 



Fråga om ändring av stadgar eller om 

riksorganisationens upplösning ska meddelas i 

kallelsen.  

 

Vid upplösning av riksorganisationen äger 

medlemmarna inte rätt att behålla någon del av 

tillgångarna. Dess behållning ska i enlighet 

med beslut av det årsmöte där frågan om 

upplösning avgörs, användas för ett syfte som 

sammanfaller med ändamålet för SLS. 

 

§ 19 valbarhet 

Valbar som ombud till riksorganisationens 

årsmöte, ledamot i styrelsen eller annat 

förtroendeuppdrag är endast medlem som är 

fysisk person. Tjänsteman i SLS är inte valbar 

till uppdrag i SLS organisation. 

 

§ 20 Uteslutning 

Regionförbund kan efter begäran från styrelsen 

av årsmöte förklaras uteslutet ur SLS, om 

förbundet handlat i strid mot grundläggande 

bestämmelser i SLS stadgar. 

 

Styrelsen kan på eget initiativ eller på begäran 

av regionförbund utesluta medlem som handlat 

i strid mot grundläggande bestämmelser i SLS 

stadgar.  

 

 

  



 

 

 
 

 

NORMALSTADGAR  

FÖR REGIONFÖRBUND 

 

 

 

  



§1 Ändamål 

Regionförbundet, som kan innefatta ett eller flera län  

eller delar av län, ska inom sitt område verka för SLS 

ändamål 

 

att främja allmän SIMKUNNIGHET 

att verka för utbredd kunnighet i LIVRÄDDNING 

att propagera för SÄKERHET vid friluftslivs- 

aktiviteter och annan verksamhet i anslutning 

till vatten och isar. 

 

§ 2 Verksamhet 

Regionförbundet ska inom sitt område fullgöra de 

aktiviteter avseende allmän SIMKUNNIGHET, 

 LIVRÄDDNING och SÄKERHET samt de  

åligganden i övrigt, vilka enligt § 2 i riks- 

organisationens  stadgar ankommer  på SLS. 

 

§ 3 Medlemmar 

Medlem i regionförbundet är den medlem i riks- 

organisationen som valt medlemskap i förbundet,  

bor inom regionförbundets område eller, om med- 

lemmen är juridisk person, har sitt säte där.  

 

§ 4 Årsmötet 

Årsmötet är regionförbundets högsta beslutande 

organ. Vid årsmötet äger medlem i regionförbundet 

förslags- och rösträtt. Ombuds och fullmaktsröstning 

är inte tillåten. Årsmötet sammanträder senast den 

15 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Styrelsen fastställer också förslag till föredragnings- 

lista för årsmötet. 

Kallelse till årsmötet sker senast fjorton (14) dagar 

före årsmötet och/eller på det sätt som föregående 

årsmöte beslutat. 

 

§ 5 årsmötets uppgifter samt motioner 

På dagordningen anges de ärenden som ska före- 

Komma på årsmötet: 

1. Öppnande av årsmötet. 

2. Fastställande av röstlängd. 

3. Fråga om godkännande av kallelse och  

fastställande av dagordning. 

4. Val av mötesordförande samt sekreterare. 

5. Val av rösträknare. 

6. Val av två justeringspersoner som jämte  

ordföranden justerar protokollet. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat 

 och balansräkning. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Val av ordförande i regionförbundet, tillika  

val av styrelseordförande i regionförbundet. 

12. Val av ……. st styrelseledamöter på två år. 

13. Val av … st revisor/-er och .st suppleant/-er.  

14. Val av …. ledamöter att utgöra valberedning, 

samt vem som är sammankallande. 

 

15. Val av ombud till riksorganisationens 

årsmöte. 

16. Styrelsens presentation av verksamheten det 

 innevarande och kommande året. 

17. Beslut med anledning av ärenden som väckts  

av styrelsen. 

18. Beslut med anledning av motioner.  

19. Sätt för kallelse till årsmöte. 

20. Avslutande av årsmötet. 

 

Motion till årsmöte kan väckas av lokal förening och 

medlem. Motion ska senast 30 dagar före mötet 

överlämnas till regionförbundet. Årsmötet har sedan 

att besluta om motionen ska antas som region-

förbundets och föras vidare till riksorganisationens 

årsmöte. 

 

§ 6 Extra årsmöte 

Efter beslut av styrelsen kan extra årsmöte utlysas. 

Styrelsen bestämmer tid och plats för extra årsmöte. 

Kallelsen till extra årsmöte ska ske senast åtta dagar 

före mötet. Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i 

andra ärenden än dem för vilka mötet har blivit utlyst. 

För kallelse till extra årsmöte gäller samma för- 

faringssätt som för kallelse till ordinarie årsmöte. 

 

§ 7 Valberedning 

Valberedningen består av tre personer, varav en är 

sammankallande, och ska förbereda de val som 

förekommer vid årsmötet. Vid årsmötet ska 

valberedningen inleda kandidatnomineringen 

vid samtliga val. Valberedningens förhandlingar är 

förtroliga 

 

§ 8 Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, 

vilka samtliga väljs av årsmötet. Styrelsens ordförande 

är jämväl regionförbundets ordförande. 

Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på 

två år, hälften varje år. Mandattiden kan förkortas om 

särskilda skäl föreligger. Styrelsen utser inom sig vice 

ordförande, sekreterare och kassör 

 

§ 9 Styrelsens uppgifter och sammanträden 

Styrelsen svarar för organisationen och för-

valtningen av förbundets angelägenheter enligt 

stadgarna och årsmötets beslut. Det åligger styrelsen 

särskilt: 

att  tillse att gällande författningar följs. 

att  planera, leda och fördela arbetet inom    

      regionförbundet. 

att  tillställa revisorer och ombud kallelse och  

      handlingar till årsmöte. 

att  utse firmatecknare. 

att  företräda regionförbundet vid avtal med annan   

      part. 

 



Styrelsen har rätt att bland ledamöterna utse ett 

arbetsutskott bestående av ordföranden och vice 

ordföranden. Dessa väljs för ett år vid det 

styrelsemöte som hålls närmast efter årsmötet. AU 

är beslutsmässigt endast då båda ledamöter deltar.  

 

Det åligger arbetsutskottet att bereda de ärenden, 

som ska behandlas av styrelsen, och att i övrigt fatta 

beslut i av styrelsen hänskjutna ärenden. 

Om regionförbundet har anställd personal bör 

styrelsen besluta om arbets- och delegationsordning 

för styrelsen och berörda tjänstemän. 

 

Över styrelsens sammanträden ska föras protokoll, 

som ska förvaras betryggande. 

 

Styrelsen sammanträder enligt ordförandens 

bestämmande, efter framställning av arbetsutskottet  

eller om minst...... styrelseledamöter i motiverad 

framställning begärt att sammanträde ska hållas. 

 

§ 10 Omröstning 

Vid omröstning i styrelsen och på årsmöte avgörs  

alla frågor med enkel majoritet utom i sådana fall  

som nämns i § 13. Omröstning sker öppet. Vid val  

sker dock sluten omröstning, om någon begär det. 

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom  

Vid sluten omröstning då lotten avgör. 

 

§ 11 Verksamhetsår, revision 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet ena 

Året till och med årsmötet följande år. 

Regionförbundets verksamhetsår och räkenskapsår 

omfattar kalenderåret. Räkenskaperna ska vara 

revisorerna tillhanda senast två veckor innan årsmötet. 

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda 

senast åtta dagar före årsmötet. 

 

§ 12 Kontakt med riksorganisationen och  

kommuner m fl 
Senast två veckor efter regionförbundets årsmöte ska 

styrelsen insända styrelseberättelsen och revisions- 

berättelsen till riksorganisationen. Styrelsen bör 

undersöka möjligheterna till ekonomiskt och annat 

stöd av landsting, kommuner, organisationer och 

företag inom regionen samt utse ett ombud i varje 

kommun i syfte att underlätta samverkan och skapa 

effektiva informationskanaler. 

 

§ 13 Stadgeändring, upplösning 

Om ändring av dessa stadgar beslutar årsmötet. För 

ändring krävs att beslutet biträtts av två tredjedelar av 

de röstande på årsmötet eller har fattats på två på  

varandra följande årsmöten med enkel majoritet. 

 

För att beslut om regionförbundets upplösning ska 

vara giltigt ska detta ha fattats på två på varandra 

följande årsmöten. Sådant beslut ska biträdas av minst 

fyra femtedelar av de röstande på årsmötena.  

Fråga om ändring av stadgar eller om region-

förbundets upplösning ska meddelas i kallelsen.  

Regionförbundets stadgar samt ändring i dessa ska för 

att vara gällande fastställas av riksförbundets styrelse. 

 

Skulle regionförbundet upplösas eller verksamheten 

av annan anledning upphöra, tillfaller förbundets netto 

tillgångar SLS riksorganisation. 

 

§ 14 valbarhet 

Valbar som ledamot i styrelsen eller annat förtroende-

uppdrag är endast medlem som är fysisk person. 

Tjänsteman i SLS är inte valbar. 

 

§ 15 Uteslutning 

Lokal förening kan efter begäran av styrelsen av 

årsmöte förklaras utesluten ur regionförbundet, om 

den lokala föreningen handlat i strid mot 

grundläggande bestämmelser i SLS stadgar. 

 

Styrelsen kan på eget initiativ eller på begäran av den 

lokala förening utesluta medlem som handlat i strid 

mot grundläggande bestämmelser i SLS stadgar. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

NORMALSTADGAR  

FÖR LOKALFÖRENING 

 

 

 

  



 

§ 1 Ändamål 

Föreningen ska inom sin kommun eller annat  

område  inom regionförbundets* geografiska av- 

gränsning verka för SLS ändamål 

 

 att främja allmän SIMKUNNIGHET 

- att verka för utbredd kunnighet i LIVRÄDDNING 

- att propagera för SÄKERHET vid friluftlivs- 

aktiviteter och annan verksamhet i anslutning till 

 vatten och isar. 

 
* Ett regionförbund kan bestå av ett eller flera hela 

eller delar av län. 

 

§ 2 Verksamhet 

Föreningen ska inom sitt område fullgöra de 

Aktiviteter avseende allmän SIMKUNNIGHET, 

LIVRÄDDNING och SÄKERHET samt de  

skyldigheter i övrigt, vilka enligt § 2 i riksorganisa- 

tionens stadgar ankommer på SLS. 

 

Föreningen ska eftersträva samverkan med  

organisationer, som inom kommunen utövar verk- 

samhet av närbesläktad natur. Föreningen ska  

undersöka möjligheterna till ekonomiskt och annat 

stöd för sin verksamhet från kommunen samt från  

organisationer och företag inom denna. 

 

§ 3 Medlemmar 

Endast fysisk person kan bli medlem i lokal  

förening. Medlem ska vara medlem i riks- 

organisationen och därmed i regionförbundet. 

 

§ 4 Styrelse 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse 

bestående av ordförande och …. övriga ledamöter, 

vilka samtliga väljs av årsmötet. Ordföranden väljs 

på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, hälften 

varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 

sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsens 

ordförande är även föreningens ordförande.  

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet  

ledamöter är närvarande. 

 

§ 5 Tidpunkt för årsmöte och annat möte, kallelse,  

rösträtt 

Föreningens årsmöte, som är föreningens högsta  

beslutande organ, hålls innan eller i anslutning till  

regionförbundets. Annat möte med föreningen hålls  

efter beslut av styrelsen. Styrelsen bestämmer tid 

och plats för årsmöte och annat möte. Kallelse sker till  

årsmöte på det sätt som föregående årsmöte  

beslutat senast fjorton dagar före årsmötet och till  

annat möte senast åtta dagar före detta. Vid års- 

möte och annat möte äger medlem i föreningen för- 

slags- och rösträtt. Ombuds och fullmaktsröstning  

är inte tillåtet. 

 

§ 6 Ärenden vid årsmöte och annat möte 

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma 

 

1. Öppnande av årsmötet. 

2. Fastställande av röstlängd. 

3. Fråga om godkännande av kallelse och 

fastställande av dagordning. 

4. Val av mötesordförande samt sekreterare. 

5. Val av rösträknare. 

6. Val av en justeringsperson som jämte 

ordföranden justerar protokollet. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse med 

resultat och balansräkning. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av resultat- och 

balansräkning. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Val av ordförande i föreningen, tillika val 

av styrelseordförande i föreningen. 

12. Val av ……. st styrelseledamöter på två år. 

13. Val av …. st revisor/-er och …st 

suppleant/-er.  

14. Styrelsens presentation av verksamheten 

det innevarande och kommande året. 

15. Beslut om särskild avgift till föreningen. 

16. Beslut med anledning av ärenden som 

väckts av styrelsen. 

17. Beslut med anledning av motioner. 

18. Sätt för kallelse till årsmöte. 

19. Avslutande av årsmötet. 

 

Motion till årsmöte kan väckas av medlem. 

Motion ska senast 14 dagar före mötet 

överlämnas till föreningen. Årsmötet har sedan 

att besluta om motionens fortsatta hantering. 

 

Vid annat möte får inte fattas beslut i andra 

ärenden än dem för vilka mötet har blivit 

utlyst. 

 

§ 8 Verksamhetsår, räkenskapsår 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet ena 

året till och med årsmötet följande år. Föreningens 

verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalender- 

året. Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda 

senast 1 februari. Revisorernas berättelse ska vara  

styrelsen tillhanda senast åtta dagar före årsmötet. 

 

§ 9 Kontakt med regionförbundet 

I omedelbar anslutning till föreningens årsmöte ska  

styrelsen insända styrelseberättelsen och revisions- 

berättelsen till regionförbundet. 

 

§ 10 Stadgeändring, upplösning 

Om ändring av dessa stadgar beslutar årsmötet. 

För ändring krävs att beslutet biträtts av två 

tredjedelar av de röstande på årsmötet eller har 



fattats på två på varandra följande årsmöten 

med enkel majoritet. 

 

För att beslut om föreningens upplösning ska 

vara giltigt ska detta ha fattats på två på 

varandra följande årsmöten. Sådant beslut ska 

biträdas av minst fyra femtedelar av de röst-

ande på årsmötena.  

 

Fråga om ändring av stadgar eller om fören-

ingens upplösning ska meddelas i kallelsen.  

 

Skulle föreningen upplösas eller verksamheten 

av annan anledning upphöra, tillfaller fören-

ingens nettotillgångar regionförbundet. 

 

Föreningens stadgar samt ändring i dessa ska 

för att vara gällande fastställs av region-

förbundets styrelse. 

 

§ 11 Valbarhet 

Valbar som ombud till stämma, ledamot i 

styrelsen eller annat förtroendeuppdrag är 

endast medlem som är fysisk person. 

Tjänsteman i SLS är inte valbar. 

 

§ 12 Uteslutning 

Styrelsen kan på eget initiativ eller på begäran 

av medlem utesluta annan medlem som handlat  

i strid mot grundläggande bestämmelser i SLS 

stadgar. 

 


