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Förslag till Reviderade stadgar 

 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundsstyrelsens förslag till reviderade stadgar inklusive motionerna 700–711. 

 

 

Beredning 

Förbundsstyrelsen har gjort en översyn av stadgarna för förbund, distrikt och 
föreningar och föreslår några revideringar.   

Förbundsstyrelsen har även tagit fram ett utkast till revideringar av anvisningar till 
stadgarna. Observera att anvisningarna inte ska behandlas av kongressen. Utkastet till 
anvisningar tillhandahålls endast för att underlätta förståelsen av de föreslagna 
stadgeändringarna. Anvisningarna revideras och beslutas av förbundsstyrelsen efter 
kongressen. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

att avslå motion nummer 700. 

att avslå motion nummer 701. 

att avslå motion nummer 702 med förbundsstyrelsen förslag till ändring i stadgarna:  

• § 5.2 Deltagare. Kongressen består av ombud från föreningarna. Varje ombud har 
en röst. Rösträtten får överlåtas till ersättare som väljs av föreningen.  

att bifalla motion nummer 703 med förbundsstyrelsens förslag till ändring i stadgarna:  

• § 5.4 Kallelse. Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie kongress senast sju 
månader före kongressens genomförande.  

• § 5.6 Förbundsstyrelsens förslag. Förbundsstyrelsens förslag till stadgar, program 
samt övriga förslag ska tillgängliggöras senast tre månader före motionstidens 
utgång. 

att bifalla motion nummer 704 med förbundsstyrelsens förslag till följande ändring i 
stadgarna:  

• § 5.8 Nomineringsrätt. Nomineringsrätt till förbundsstyrelse och övriga uppdrag 
vid kongresser tillkommer HRFs föreningar och distrikt samt den valberedning 
som kongressen har valt. 



 
Hörselskadades Riksförbund  2(2) 

  Kongress 2021 
   
  Ärende 10 
 

  
 
 

att avslå motion nummer 705. 

att avslå motion nummer 706.  

att avslå motion nummer 707.  

att avslå första att-satsen i motion nummer 708 och att anse andra att-satsen i motion 
nummer 708 besvarad.  

att bifalla motion nummer 709. 

att bifalla motion nummer 710.  

att anse motion nummer 711 besvarad. 

 
att anta förbundsstyrelsens yttranden till motionerna 700–711. 

att anta de reviderade stadgarna med av kongressen beslutade ändringar samt att 
beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

Förbundsstyrelsens förslag Revidering av stadgar 

Motionerna 700–711 med förbundsstyrelsens yttranden 

 


