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Förbundsstyrelsens förslag till kongressen 2021: Revidering av HRFs stadgar

Revidering av HRFs stadgar
Förbundsstyrelsen har genomfört en översyn av stadgarna för förbund,
distrikt och föreningar inför kongressen 2021.
Med kongresshandlingarna finns ett utkast till nya, reviderade anvisningar
till stadgar. Observera att anvisningarna INTE ska behandlas av kongressen.
Utkastet är endast till för att underlätta förståelsen av de föreslagna stadgeändringarna. Anvisningarna revideras och antas av förbundsstyrelsen efter
kongressen.
Förklaring till markeringar i den följande texten:
• Kommentarer om ändringarna anges i kursiv stil
• Förslag till textändringar i stadgarna anges med
understruken kursivering
• Överstruken text föreslås tas bort från stadgarna

Förbundsstyrelsen föreslår följande ändringar i HRFs stadgar:
Innehåll

Namnändringar:
Stadgarna är uppdelade i tre delar: Förbundsstadgar, Normalstadgar för distrikt
respektive Normalstadgar för föreningar. Namnen Normalstadgar för föreningar
respektive Normalstadgar för distrikt föreslås ändras till Stadgar för föreningar
respektive Stadgar för distrikt. ”Normalstadgar …” ändras således enligt förslaget till
”Stadgar …” i innehållsförteckningen, rubrikerna på sidan 18 och 28 samt i följande
paragrafer: D5.1, D9.1, D9.2, F5.1, F10.1, F10.2
§ 1 Ändamål

Ändring i första punkten:
att tillvarata hörselskadades intressen samt och värna våra mänskliga rättigheter
genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden.
§ 5.2 Deltagare

Tillägg:
Föreningarna utser ett ombud för varje påbörjat trehundratal registrerade
medlemmar per den 30 september året innan kongressen äger rum och för vilka
avgift betalats. Utsett ombud ska vara medlem i aktuell förening.
§ 5.4 Kallelse

Ändring i första stycket:
Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie kongress senast nio sex månader före
kongressens genomförande.
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§ 5.5 Utsändning Tillgängliggörande av kongresshandlingar Ändring i rubrik

Ändring i första och andra stycket:
Samtliga kongresshandlingar, med undantag av valberedningens förslag, inklusive
valberedningens förslag, ska sändas till tillgängliggöras för ombud, föreningar,
distrikt och övriga deltagare senast två månader före ordinarie kongress.
Valberedningens förslag ska sändas senast en månad före kongressen.
Handlingar ska sändas tillgängliggöras senast två veckor före extra kongress.
§ 5.6 Förbundsstyrelsens förslag

Ändring i text:
Förbundsstyrelsens förslag till stadgar, program samt övriga förslag ska sändas ut
tillgängliggöras senast tre två månader före motionstidens utgång.
§ 5.7 Motioner

Ändring i första stycket:
Motioner avsedda att behandlas av kongressen ska sändas till förbundet senast sex
fyra månader före kongressen.
§ 6.3 Utsändning Tillgängliggörande av handlingar Ändring i rubrik
§ 7.2 Ledamöter och övriga deltagare

Ändring i text:
Kongressen väljer en förbundsstyrelse, som består av förbundsordförande, två vice
förbundsordförande och kassör samt sju övriga ledamöter. Ordförande, de båda vice
förbundsordförandena och kassör väljs särskilt.
Till följd av ändringen, stryks följande stycke:
Förbundsstyrelsen utser inom sig en vice förbundsordförande senast sex månader
efter att styrelsen har valts av kongressen.
§ 7.3 Sammanträden

Ändring i sista stycket för att förtydliga:
Förbundsstyrelsen kan fatta beslut då minst sex fler än hälften av dess ledamöter är
närvarande. I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ D1. Uppdrag

Texten justeras i första punkten:
• att på grundval av HRFs ändamålsparagraf och styrdokument, handlingsprogram
och intressepolitiska program leda och samordna distriktets intressepolitiska
arbete inom sitt verksamhetsområde
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§ D2.1 Verksamhetsområde

Ändring i text:
Distriktets verksamhetsområde ska utgöras av ett län/landsting region eller annat
av förbundsstyrelsen fastställt område.
§ D3.4 Extra årsmöte

Ändring och tillägg i tredje stycket:
Distriktsstyrelsen kallar till extra årsmöte senast två fyra veckor före mötet. Det ska
vara minst fyra veckor mellan ordinarie årsmöte och extra årsmöte.
§ D3.6 Utsändning Tillgängliggörande av årsmöteshandlingar Ändring i rubrik

Ändring i text:
Samtliga årsmöteshandlingar ska sändas ska tillgängliggöras för ombud och
föreningar minst två veckor för årsmötet.
§ D5.1 Uppgift

Ändring i text:
Distriktsstyrelsen är mellan årsmötena distriktets högsta beslutande organ och
ansvarar för det läns-/landstingsövergripande regionövergripande intressepolitiska
och organisatoriska arbetet.
§ D8. Upplösning av distrikt

Tillägg i tredje stycket:
Beslut om upplösning av distrikt fattas med två tredjedels majoritet vid två på
varandra följande ordinarie distriktsårsmöten.
§ F1. Uppdrag

Justering av texten i det inledande stycket:
Föreningen har i uppdrag att på grundval av HRFs ändamålsparagraf och
styrdokument, handlingsprogram och intressepolitiska program verka för HRFs
intressepolitiska idéer samt genomföra verksamhet inom sitt verksamhetsområde
genom:
§ F4. Föreningsårsmöte Ny rubrik
§ F4.5 Extra årsmöte Ny paragraf

Ny text:
Då föreningsstyrelsen eller två tredjedelar av föreningens medlemmar så begär, ska
extra årsmöte hållas. Föreningsstyrelsen fastställer plats och tid för extra årsmöte.
Föreningsstyrelsen kallar till extra årsmöte senast fyra veckor före mötet. Det ska vara
minst fyra veckor mellan ordinarie årsmöte och extra årsmöte. På extra årsmöte får
endast i kallelse angivna ärenden behandlas.
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§ F4.6 Förslagsrätt Ändring i numrering

§ F4.7 Tillgängliggörande av årsmöteshandlingar Ny huvudrubrik samt ändring i
numrering
Nytt tillägg:
Samtliga årsmöteshandlingar ska tillgängliggöras för medlemmarna minst två veckor
före årsmötet.
§ F5. Föreningsmöten Ändring i numrering
§ F5.1 Uppgift I enlighet med distriktsstadgarna
§ F5.2 Kallelse Ändring i numrering (tidigare F4.7, nu i enlighet med

distriktsstadgarna)
§ F6. Föreningsstyrelse Ändring i numrering – och så vidare i de följande

paragraferna
§ F6.1 Uppgift Ändring i numrering

Ändring i tredje stycket:
Föreningsstyrelsen ska, efter samråd med medlemsmötet föreningsmötet, fastställa
föreningens verksamhetsplan och budget för kommande år.
§ F10. Vilande förening och upplösning av förening Ändring i numrering

Tillägg i fjärde stycket:
Beslut om upplösning för att lägga ned förening eller att uppgå i annan förening
fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Minst
ett av dessa årsmöten ska vara ett ordinarie årsmöte.
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