
Motion till 
 
Hörselskadades förening i Stockholm årsmöte den 26 mars 2022 
 
Område: Stadgar 
 
Motivering 
 
Bakgrund: 
 
Hörselskadades riksförbund har tagit fram stadgar för förbundet, distrikt och förening. 
Förbundsstadgarna beslutas/revideras av förbundets kongress vart fjärde år. 
 
I maj 2021 beslutade Hörselskadades riksförbunds kongress om nya stadgar för perioden 
fram till nästa kongress (2025). 
 
Länk till förbundets stadgar: https://hrf.se/app/uploads/2022/01/Stadgar_HRF.pdf 
 
Hörselskadades förening har egna stadgar som senast fastställdes på årsmötet 2013. 
 
https://hrf.se/app/uploads/sites/28/2016/05/Stadgar_HRFStockholm_2013.pdf 
 
I föreningens stadgar finns text och formuleringar som inte längre är korrekta. Bl.a. hänvisar 
man till något som kallas för ”normalstadgar”. Det finns inte längre något som heter 
”normalstadgar” inom förbundet. Dessutom har nuvarande stadgar fel adress. Föreningens 
stadgar har också en egen numrering, som inte följer förbundets stadgar när det gäller t ex 
medlemskap, årsmöte, etc. Föreningens stadgenumrering bör så långt det är möjligt följa 
förbundets stadgar för förening. 
 
Yrkande 
 
Jag yrkar  
 
att årsmötet uppdrar åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att se över föreningens 
stadgar, alternativt 
 
att årsmötet beslutar att föreningen antar Hörselskadades riksförbunds stadgar för 
förening, och därmed skrotar befintliga stadgar. 
 
 
Täby den 3 mars 2022 
 
 
Niklas Wikman 



Yttrande över motion från Niklas Wikman angående stadgar

Motionären gör viktiga påpekanden om bristande överensstämmelse och koppling mellan fören-
ingens stadgar och de beslutade ”Stadgar för förening”, som antogs 2021 av kongressen. Fören-
ingens stadgar reviderades senast 2013, dvs. för snart 10 år sedan.

Motionären lämnar två alternativa yrkanden: det ena att årsmötet uppdrar åt styrelsen att tillsätta 
en arbetsgrupp för att revidera föreningens stadgar;
Det andra är att föreningen antar de nya stadgar som kongressen beslutat om. 

Styrelsen anser att det vore olämpligt att anta de av kongressen beslutade stadgarna rakt av.
Det kan finnas aspekter och förhållanden som är specifika för vår förening, som inte täcks in i 
dessa stadgar. Bättre då att låta en arbetsgrupp gå igenom föreningens egna och stämma av så att 
en bättre överensstämmelse erhålls. Styrelsen tillstyrker således detta förfarande. 

Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta:

Att bifalla första att-satsen i motionen

och 
Att avslå andra att-satsen

Stockholm 2022-03-09

Styrelsen för HRF Stockholm


