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Normalstadgar för Lokalförening  
inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
 
§ 1 Namn, verksamhetsområde och uppgifter 
1.1 Lokalföreningens namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i  

 
Göteborgs kommun. 
  
Lokalföreningen är ansluten till Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts 
länsföreningen i Västra Götaland län/region. 
 

1.2 Lokalföreningens verksamhetsområde är 
 
Att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, 
 

1.3 Lokalföreningen är en förening för personer med förvärvade hjärnskador, 
anhöriga/närstående eller stödjande. 
Länsföreningen har till uppgift att: 
- Verka för effektiv rehabilitering av hjärnskadade 
- Stötta skadade och anhöriga/närstående 
- Informera om Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts verksamhet 
- Biträda länsförening och riksförbund. 
 

§ 2 Medlemskap 
2.1 Medlemmar i lokalförening är de, som bor inom eller har anknytning till 

lokalföreningens verksamhetsområde och betalar fastställd 
medlemsavgift. 
Lokalförening får ha egen medlemsavgift, som i så fall fastställs på 
årsmötet.  
 

2.2 Medlemmar i lokalföreningen har yttrande-, förslags- och rösträtt på  
föreningens medlemsmöten. 
Medlemmar i andra föreningar inom riksförbundet har närvaro- och 
yttranderätt. 
 

2.3 För att ha ett förtroendeuppdrag inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
krävs att man är medlem och har betalt medlemsavgift för innevarande 
år. 
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2.4 Utöver årsmötet bör länsföreningen hålla minst ett medlemsmöte varje 
år. 
 

§ 3 Organisation 
3.1 Organ för lokalföreningens verksamhet är 

- årsmötet 
- föreningsstyrelsen. 
 

§ 4 Årsmöte 
4.1 Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall 

hållas årligen före 1 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats. 
 

4.2 Motioner lämnas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. 
 

4.3 Styrelsen skall skicka ut kallelse senast fjorton dagar före årsmötet. 
 

4.4 Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Fullmaktsröstning får 
ej förekomma.  
Beslut fattas genom öppen omröstning och enkel majoritet. Vid lika 
röstetal har mötesordföranden utslagsröst.  
Sluten omröstning ska ske vid personval om någon begär det. Vid lika 
röstetal i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad 
röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. 
Beslut om stadgeändring fattas med 2/3 majoritet. 
 

4.5 På årsmötet skall följande ärenden behandlas  
a) Är årsmötet utlyst enligt stadgarna 
b) Val av presidium och mötesfunktionärer 

- ordförande 
- protokollförare 
- två justerare, tillika rösträknare 

c) Fastställande av föredragningslista 
d) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det 

kalenderår som årsmötet avser 
e) Revisorernas berättelse samt beslut om ansvarsfrihet 
f) Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 
g) Budget för kommande verksamhetsår 
h) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare (jmf § 5.2) 
i) Val av 

- ordförande för ett år 
- övriga styrelseledamöter för två år – växelvis halva antalet 
- ersättare till styrelsen för ett år



3 

Reviderade vid Förbundsstämman 2018 – Se också anvisningar till stadgarna 

- två revisorer och en ersättare för ett år  
- representanter i lokala kommittéer och samarbetsorgan, om 

sådana finns 
- valberedning – ordf. jämte två ledamöter 

j) Övriga anmälda ärenden. 
 

4.6 Verksamhets- och revisionsberättelse, ekonomisk redovisning och  
årsmötesprotokoll insändes senast två månader efter årsmötet till 
länsförening och riksförbund. 
 

4.7 Extra årsmöte kan utlysas av föreningens styrelse för behandling av  
frågor som inte kan anstå till nästa ordinarie årsmöte.  
Styrelsen ska också kalla till extra årsmöte när revisorerna eller minst 
hälften av föreningens  medlemmar begär detta.  
Vid extra årsmöte får inga andra ärenden behandlas än de som angivits i 
kallelsen. 
 

§ 5 Styrelse och arbetsutskott 
5.1 Lokalföreningens verksamhet leds av den på årsmötet valda styrelsen. 

 
5.2 Styrelsen skall bestå av ordförande och minst två valda ledamöter. 

Ersättare kan väljas. 
 

5.3 Styrelsen skall ha minst tre protokollförda sammanträden per år. 
 

5.4 Styrelsen kan fatta beslut, när ordföranden och minst hälften av 
ledamöterna är närvarande – tjänstgörande ersättare medräknas. 
Beslut fattas genom öppen omröstning och enkel majoritet. Vid lika   
röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 
 

5.5 Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 
till årsmötet. Handlingarna skall vara granskade av lokalföreningens 
revisor. 
 

5.6 Styrelsen kan delegera sina befogenheter till ett arbetsutskott för det 
löpande arbetet. Arbetsutskottet skall bestå av minst två ledamöter, som 
styrelsen utser inom sig. Arbetsutskottet skall fatta beslut i löpande 
ärenden inom ramen för årsmötets och styrelsens beslut och riktlinjer. 
 

§ 6 Firmateckning 
6.1 Lokalföreningens styrelse utser de personer som skall teckna lokal- 

föreningens firma. 
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7.2 Firmatecknare får inte utan särskilt tillstånd från styrelsen placera 

pengar, ta eller bevilja lån för föreningens räkning. 
 

§ 7 Stadgar och stadgeändringar 
7.1 Beslut om stadgeändring ska biträdas av minst 2/3 av de närvarande röst- 

berättigade. 
 

7.2 Stadgar och stadgeändringar träder i kraft först efter godkännande av 
riksförbundets styrelse. 
 

§ 8 Lokalföreningens upplösning 
8.1 Beslut om lokalföreningens upplösning kan endast fattas av årsmöte om 

2/3 av de närvarande röstberättigade är ense om beslutet. 
 

8.2 Vid upplösning skall föreningens tillgångar och handlingar tillfalla 
länsföreningen, om det inte finns särskilda villkor om gåvor eller 
överlåtelse av egendom. 
Om ingen fungerande länsförening finns, ska föreningens tillgångar och 
handlingar tillfalla riksförbundet. 
 

 
  
        

 


