
         
 

 

 

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
Antagna på förbundsstämman år 2022 
 

 
§ 1 Namn och karaktär 

  
1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 

 
1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell, riksomfattande och 

partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för full 
delaktighet, jämlikhet och rättigheter i samhället för personer med 
förvärvade hjärnskador och deras närstående. 
Hjärnkraft grundar sitt arbete på alla människors lika värde, FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt 
FN:s barnkonvention och arbetar mot diskriminering, mobbning och 
ifrågasättande i samhället av personer med förvärvad hjärnskada. 
 
 

§ 2 Ändamål 
 

 Förbundets ändamål är att: 

• Stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående 

• Verka för samordnad, individanpassad rehabilitering, stöd och 

service som minimerar konsekvenserna av förvärvade hjärnskador  

• Öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser 

• Arbeta förebyggande  

• Stödja forskning och metodutveckling 

 

 

§ 3 Medlemskap 

 
3.1 Förbundet är öppet för alla, som vill främja dess ändamål enligt stadgarna 

- dock får inte juridiska personer antas som medlemmar. 

 

3.2 
 

Medlem registreras i den lokal/länsförening som täcker hans/hennes 
bostadsort och utövar sin rösträtt inom länsförening och lokalförening. 
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3.3 
 
 
 
 

Medlem som av något skäl önskar tillhöra annan läns- eller lokalförening 
kan göra det efter anmälan till förbundets medlemsregister. 
 
Finns ingen läns- eller lokalförening i det län där medlemmen bor, 
registreras han/hon i förbundets register under boendelänet, om inte 
medlemmen framför önskemål om att få tillhöra någon annan förening.  
 
Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta medlem som allvarligt och påtagligt 
motverkar förbundets verksamhet och ändamål eller på annat sätt 
uppenbarligen skadar föreningens intressen. Innan beslut ska berörd 
person och berörd lokalförening höras. 
 

 

§ 4  Medlemsavgift 
 

4.1 Medlemsavgiften fastställs av förbundsstämman. Medlem som inträder 
efter den 30 september erlägger ingen avgift för inträdesåret. 
 

4.2 De ständiga medlemmar som enligt den stadga som gällde 2002-05-31 
erlagt en engångsavgift behåller sin status. 
 

4.3 I de län där det finns lokalföreningar fördelas medlemsavgiften för de 
medlemmar som tillhör en lokalförening med 40% till riksförbundet, 30% 
till länsföreningen och 30% till lokalföreningen. För de medlemmar som 
enbart tillhör en länsförening tillfaller 50% av medlemsavgiften 
riksförbundet och 50% länsföreningen. Finns ingen etablerad länsförening 
tillfaller hela medlemsavgiften förbundet. Finns lokalförening, men ej 
länsförening, fördelas medlemsavgiften med 50% till lokalföreningen och 
50% till riksförbundet. 
 

4.4 Medel som tillfaller förbundet i län som saknar förening, får användas för 
att främja nystart av föreningen i länet. 
 

4.5 Medlem som inte betalt sin medlemsavgift under året avregistreras den 31 
december. 
 
 

§ 5 Organisation 
 

5.1 Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts högsta beslutande organ är 
förbundsstämman. 
 

5.2 Högsta verkställande organ är förbundsstyrelsen som fattar beslut inom de 
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ramar som fastställts av förbundsstämman. 
 

5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 
 
 
 
 
5.5 
 
 
 
5.6 

Förbundet består av länsföreningar som normalt omfattar ett län eller en 
region. Inom en länsförening kan finnas lokalföreningar som omfattar en 
eller flera kommuner.  
Normalstadgar för länsförening och lokalförening fastställs av 
förbundsstämman.  
Förbundsstyrelsen ska godkänna länsföreningars och lokalföreningars 
regionalt/lokalt anpassade stadgar.  
 
 
Inom Hjärnkraft kan det finnas sektioner. Sektionens uppgift är att inom 
ramen för föreningar och förbund genomföra verksamhet inom ett 
avgränsat område av förvärvad hjärnskada. Sektioners bildande eller 
upplösning av beslutas av förbundsstyrelsen.  
 
För verkställande av förbundsstämmans och styrelsens beslut samt som ett 
stöd till läns- och lokalföreningar ska finnas ett förbundskansli. 
Organisation och funktion fastställs av förbundsstyrelsen. 
 
Nybildade föreningar ges ett startbidrag på 5 000 kronor per år i två år, 
sammanlagt 10 000 kronor. Från startbidraget avräknas föreningens 
innestående belopp. Har föreningen öronmärkta tillgångar överstigande 
10 000 kronor utgår inget startbidrag. Öronmärkta tillgångar reserveras i 
tio år. 
 
 

§ 6 Förbundsstämma 
 

6.1 
 
 
 
 
 
 
 

Förbundsstämman sammanträder vartannat år före oktober månads 
utgång. Tid och plats beslutas av förbundsstyrelsen.  
Extra förbundsstämma kan utlysas av förbundsstyrelsen för behandling av  
frågor, som inte kan anstå till nästa ordinarie stämma. Förbundsstyrelsen  
ska också kalla till extra förbundsstämman om revisorerna eller minst en 
 tredjedel av länsföreningarna begär detta. Vid extra förbundsstämma får 
 inga andra ärenden behandlas än de som angivits i kallelsen.         
 

6.2 Kallelse till förbundsstämma ska skickas till länsföreningarna före januari 
månads utgång det år stämman hålls.  
Föredragningslista, beslutsunderlag och övriga handlingar ska skickas till 
länsföreningarna samt anmälda ombud och ersättare senast 30 dagar före 
sammanträdesdagen. 
 

6.3 Vid förbundsstämman företräds länsförening av ombud. Dessa väljs på 
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respektive länsförenings årsmöte bland dess medlemmar. 
Valbar som ombud är den som erlagt medlemsavgift för det år då 
förbundsstämman äger rum. 
Varje länsförening har rätt att representeras av två ombud samt ytterligare 
ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar utöver 50 medlemmar. 
Varje förening får ha högst 5 ombud. För ombuden utses ersättare. 
Förbundsstyrelsens ledamöter, förbundsrevisor eller dennes ersättare kan 
inte väljas till ombud. I svårbedömda fall har den sittande 
förbundsstyrelsen i uppgift att fatta beslut i ombudsfrågor. 
Förteckning över ombud och ersättare ska vara förbundskansliet tillhanda 
senast den 15 april stämmoåret. 
 

6.4 Varje länsförening, lokalförening och enskild medlem har motionsrätt.  
Lokalförenings eller enskild medlems motion ska åtföljas av yttrande från 
länsföreningen. Motion ska vara skriftlig. Den ska, tillsammans med 
länsföreningens yttrande, vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 
april stämmoåret. Förbundsstyrelsen avger yttrande över motionen inför 
förbundsstämman. Motioner från lokalföreningar eller enskilda 
medlemmar som saknar en länsförening, skickas direkt till 
förbundskansliet. 
 

6.5 På ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas: 
1. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 
2.  Förbundsstämmans stadgeenliga utlysande 
3.Val av 

- Stämmoordförande  
- Protokollförare 
- Två protokolljusterare tillika rösträknare 
- Valberedningsutskott 
- Eventuellt beredningsutskott 

4. Fastställande av föredragningslista 
5. Förbundsstyrelsens årsredovisning samt verksamhetsberättelse för de 
två kalenderår förbundsstämman avser 
6. Revisorernas berättelse 
7.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för de två 
avslutade räkenskapsåren 
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under de två avslutade 
räkenskapsåren 
9. Propositioner, verksamhetsplan och budget  
10. Inkomna motioner 
11. Val av 

- Förbundsordförande för två år 
- Vice ordförande för två år 
- Fem till sju ordinarie styrelseledamöter för två år  
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- En förtroendevald revisor för två år 
- En personlig revisorssuppleant för två år 
- Valberedning – sammankallande jämte fyra ledamöter 

12. Fastställande av medlemsavgift  
13. Fastställande av arvoden och traktamenten för förbundsstyrelsen. 
 

6.6 Endast av länsförening valda ombud, har rösträtt på förbundsstämman. 
 

6.7 Omröstning vid förbundsstämman sker öppet. Beslut i sakfrågor sker med 
enkel majoritet. Val sker genom sluten omröstning om det begärs av 
någon röstberättigad.  
Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning. Röstning genom fullmakt 
får ej förekomma. 
 

6.8 Förbundsstyrelsens ledamöter, av förbundsstämman valda revisorer, 
valberedningens ledamöter, ledamöter i speciella 
arbetsgrupper/kommittéer samt förbundskansliets personal har yttrande- 
och förslagsrätt.  
 
 

6.9 Enskild medlem har rätt att närvara på förbundsstämman förutsatt att 
skriftlig anmälan gjorts till förbundskansliet senast två veckor före 
stämman. 
 
 

§ 7 Val 
 

7.1 Förbundsordförande, förbundsstyrelseledamot och förtroendevald revisor 
ska senast den 31 januari stämmoåret ge besked till valberedningen om 
man står till förfogande för omval. 
 

7.2 Kandidater nomineras av länsförening. Lokalförening eller enskild medlem 
insänder nominering via länsförening – sådan nominering bör vara 
behandlad vid ett länsföreningsmöte. Nomineringar ska vara 
valberedningen tillhanda senast den 15 april stämmoåret. Nomineringar 
från lokalföreningar eller enskilda medlemmar som saknar länsförening, 
skickar sin nominering direkt till valberedningen.  

Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själva 
lämna förslag till kandidater under förutsättning att de uppfyller kraven på 
valbarhet. 
 

7.3 För att ha ett förtroendeuppdrag inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
krävs att vederbörande är medlem och har betalt sin medlemsavgift för 
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innevarande år. 
 

7.4 Av förbundsstämman utsedd valberedning ska senast den 15 augusti 
upprätta förslag till de val som ska förrättas. 
 

7.5 Valberedningens förslag samt förteckning över samtliga nominerade 
kandidater ska skickas ut till länsföreningar och anmälda ombud senast 30 
dagar före sammanträdesdagen. 
 
 

§ 8  Förbundsstyrelsen 
 

8.1 Förbundets styrelse har sitt säte i Stockholm. 
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem eller sju 
ordinarie ledamöter som väljs för två år.  
Personer med egen skada och närstående ska vara i majoritet i 
förbundsstyrelsen. 
 

8.2 Mandatperioden för ordinarie ledamot är tidsbegränsad till högst fem 
mandatperioder i följd. 
 

8.3 Styrelsen utser vid behov sekreterare och kassaförvaltare. 
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som handlägger 
ärenden enligt styrelsens delegation. 
Om vice ordförande lämnar sitt uppdrag under mandatperioden utses ny 
vice ordförande inom styrelsen. 
 

8.4 Förbundsstyrelsen ska ha minst två protokollförda sammanträden på våren 
och två på hösten. De fyra protokollförda mötena kan hållas som 
distansmöten via länk eller telefon eller som fysiska möten.   

 
Därutöver ska sammanträden hållas om minst hälften av  
styrelseledamöterna så begär.  
Kallelse till förbundsstyrelsens sammanträde skickas ut senast två veckor 
före sammanträdet. 
 

8.5 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst tre eller fyra ledamöter 
förutom ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Sluten omröstning avgörs genom lottning.  
 
 

8.6 Förbundets firma tecknas av den eller de som förbundsstyrelsen utser. 
 



 7 

 
8.7 Det åligger i övrigt förbundsstyrelsen att: 

- arbeta för förbundet i överensstämmelse med gällande lag, dessa 
stadgar och enligt de beslut som har fattats av förbundsstämman. 

- noga följa svensk och internationell verksamhet, utveckling och debatt i 
frågor som rör förbundets ändamål. 

- inom och utom landet verka för och upprätthålla goda relationer med 
personer och organisationer, som arbetar enligt förbundets ändamål. 

- genom olika åtgärder påverka beslutsfattare och allmän opinion till att 
förbundets ändamål uppnås. 

- som arbetsgivare svara för verksamheten på förbundskansliet. 
- svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på ett 

betryggande sätt och därvid beakta de föreskrifter som kan gälla för 
influtna medel. 

- Verka för verksamhetens överlevnad genom att uppfylla det krav som 
finns på läns- och lokalföreningar, för att få statligt stöd. 

 
8.8 Förbundets medel får aldrig användas till att bekosta alkoholhaltiga 

drycker med en volymprocent överstigande 2,25 %. 
 
 

§ 9 Räkenskaper 
 

9.1 Förbundets räkenskapsår är kalenderår. 
 

9.2 Förbundsstyrelsen skall årligen senast den 15 mars till revisorerna 
överlämna årsredovisning och räkenskaper samt för revisionen 
nödvändiga handlingar. 
 

9.3 För granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets 
räkenskaper ska finnas en auktoriserad revisor samt en förtroendevald 
revisor. Förtroendevald revisor samt en personlig suppleant för denne 
utses av förbundsstämman för två år.  
Auktoriserad revision upphandlas av förbundsstyrelsen. 
 

9.4 Revisionen ska utföras enligt god revisionssed. 
Det åligger revisorerna att senast den 15 april till förbundsstyrelsen 
överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av resultat- och 
balansräkning för det avslutade räkenskapsåret och med till- eller 
avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

9.5 Förbundsstyrelsen lägger fram årsredovisning och revisionsberättelse till 
förbundsstämman för beslut enligt § 6.5 pkt 7 och pkt 8. 
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§ 10 

 
Stadgeändring 
 

 Beslut om stadgeändring ska biträdas av minst två tredjedelar av de 
närvarande röstberättigade på förbundsstämman. 
 
 

§ 11 Upplösning av förbundet 
 För beslut om upplösning fordras att beslut om detta tas på två på 

varandra följande förbundsstämmor, varav den ena ska vara en ordinarie 
förbundsstämma. 
Beslut om upplösning av förbundet kan endast ske på förslag av 
förbundsstyrelsen eller förbundets revisorer om ingen fungerande 
förbundsstyrelse finns. Vid upplösning får ej kallelse till en extra 
förbundsstämma ske förrän justerat protokoll från den ordinarie 
förbundsstämman föreligger. 
Om upplösning skett enligt ovan ska förbundsstyrelsen och revisorerna se 
till att fonder och övriga tillgångar används till ändamål enligt förbundets 
ändamål. 
 
 

 
 
 


