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Förord

Dessa stadgar antogs vid extra årsmöte den 24 november 2022 att gälla från och med 1 januari 
2023.
 
Dessa stadgar utgår från HRF:s stadgar för förening, med de anpassningar som är påkallade av 
verksamhet och behov inom vår förening. Anpassningarna finns som tillägg i dessa stadgar och är 
skrivna i kursiv stil.
 
En gemensam nämnare för verksamheten inom förbundet, distrikten och föreningarna är HRF:s 
ändamålsparagraf. En hänvisning till paragrafen görs i § 1 i dessa föreningsstadgar.

Tidigare stadgar har antagits den 25 april 1939, 1946, 11 mars 1971, 18 april 1974,
20 mars 1977, 29 mars 1990, 25 mars 1993, 20 mars 1997, 5 mars 2000, 10 mars 2002,
9 mars 2003, 17 mars och 23 april 2005, 4 december 2008, 11 november 2010, samt den 21 mars 
2013.
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§ F1. Uppdrag

Föreningen har i uppdrag att på grundval av HRF:s ändamålsparagraf och styrdokument verka för 
HRF:s intressepolitiska idéer samt genomföra verksamhet inom sitt verksamhetsområde genom:

•  att erbjuda gemenskap och erfarenhetsutbyte samt råd och stöd
•  att verka för att ansluta fler medlemmar till HRF
•  att genom anordnande av möten och seminarier i olika former bereda alla medlemmar 
   och presumtiva medlemmar tillfälle att delta i arbetet med de intressepolitiska frågorna
•  att leda, samordna och utveckla påverkans-, organisations-, studie- och informations-
   verksamhet inom föreningen
•  att ta initiativ till, utveckla och bedriva verksamhet för olika medlemsgrupper inom föreningen
•  att stödja ungdomsverksamheten
•  att samverka med andra ideella organisationer för att sprida kännedom om hörselskador 
   och om hur man kan förbättra miljön för hörselskadade.

 

§ F2. Organisation

F2.1 Förening
En HRF-förening kan bildas av medlemmar i kommun eller kommuner.

En HRF-förening kan också bildas av medlemmar på kommun- eller länsnivå, som delar intresse 
utifrån medlemskategori, till exempel Ménières sjukdom eller att vara föräldrar till hörselskadade barn, 
eller annat intresse såsom kultur och idrott.

Det är den geografiskt baserade föreningen som har huvudansvaret för det intressepolitiska arbetet. 
Dess styrelse bör samråda med eventuella intresseföreningar inom samma kommun/kommuner för att 
tillvarata deras kunskap och erfarenheter inom respektive intresseområde. Intresseförening ska alltid 
förankra intressepolitiska initiativ hos den geografiskt baserade föreningsstyrelsen (kommunala frågor) 
eller hos distriktsstyrelsen (regionala frågor).

Föreningens verksamhetsområde fastställs av distriktsstyrelsen.

Föreningen arbetar under namnet HRF, Hörselskadades förening i Stockholm.

F2.1.1 Intressegrupper och klubbar
Inom föreningen verkar klubbar, som i olika avseenden tillvaratar medlemmarnas intressen. Inom 
föreningen kan det även finnas intressegrupper och nätverk.

§ F3. Medlemskap och avgifter

F3.1 Medlemskap och avgifter
Den som vill verka för HRF:s ändamål kan bli medlem i förening genom att betala av kongressen 
fastställd enhetlig medlemsavgift.

F3.2 Medlemskapets omfattning
Medlem har rätt att lämna förslag på verksamheter till föreningens årsmöte, föreningsmöten och 
föreningsstyrelsen samt att delta i all verksamhet som anordnas av föreningen. Medlem är skyldig att 
följa gällande stadgar och fattade beslut.
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§ F4. Föreningsårsmöte

F4.1 Uppgift
Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Om årsmötet ej beslutar annorlunda är röstning 
med fullmakt inte tillåten.

F4.1.1 Rösträtt
Medlem som erlagt medlemsavgift har rösträtt på föreningens årsmöte.   

F4.2 Tid och plats för årsmöte
Föreningens årsmöte hålls årligen före mars månads utgång, på tid och plats som bestäms av 
föreningsstyrelsen.

F4.3 Dagordning
Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

•  styrelsens berättelse från föregående verksamhetsår
•  revisorernas berättelse över föregående verksamhetsår
•  fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•  motioner och föreningsstyrelsens yttranden över dessa
•  stadgeenliga val.

F4.4 Kallelse
Kallelse till föreningens årsmöte ska sändas ut av föreningsstyrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

F4.4.1 Kallelse
Kallelse till föreningens årsmöte kan ske i föreningens medlemstidning Språkröret.

F4.5 Extra årsmöte
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 veck-
or mellan ordinarie årsmöte och extra årsmöte.

På extra årsmöte får endast i kallelse angivna ärenden behandlas.

F4.6 Förslagsrätt
Förslag kan väckas av till föreningen ansluten medlem. Förslag ska insändas till föreningsstyrelsen 
senast två veckor före föreningens årsmöte.

F4.6.1 Förslagsrätt
För att föreningsstyrelsen ska kunna ta ställning till samt bereda yttranden på ställda förslag, är 
det önskvärt att förslag skickas in i god tid, helst så att de är styrelsen till handa sex veckor innan 
föreningens årsmöte.

F4.7 Tillgängliggörande av årsmöteshandlingar
Samtliga årsmöteshandlingar ska tillgängliggöras för medlemmarna minst två veckor före årsmötet.
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§ F5. Föreningsmöte

F5.1 Uppgift
Föreningsmötet ska vara föreningsstyrelsens samrådsorgan.

Samråd ska årligen ske kring styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år.

Föreningsmötet sammanträder en gång per år samt i övrigt när föreningsstyrelsen så beslutar eller 
fler än hälften av föreningens medlemmar så begär.

F5.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte ska sändas ut av styrelsen senast två veckor före mötet.

F5.2.1 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte kan ske i föreningens medlemstidning Språkröret. 

§ F6. Föreningsstyrelse

F6.1 Uppgift
Föreningsstyrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ och ansvarar för det 
primärkommunala intressepolitiska arbetet.

Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med förbundsstadgarna, dessa 
stadgar samt av årsmötet fattade beslut. 

Föreningsstyrelsen ska, efter samråd med föreningsmötet, fastställa verksamhetsplan och budget för 
kommande år.

Föreningsstyrelsen ska till föreningens årsmöte avge verksamhets- och ekonomisk berättelse över det 
gångna kalenderåret.  Föreningsstyrelsen har ett arbetsgivaransvar gentemot den personal som 
anställs av föreningen.

F6.2 Ledamöter
Föreningsstyrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Med fördel utses en ordförande och en kassör. 
Dessa väljs vid föreningens årsmöte eller, om årsmötet så beslutar, kan styrelsen inom sig utse 
ordförande och kassör.

F6.3 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan även utse en eller flera personer som firma- 
tecknare.

F6.4 Sammanträden
Föreningsstyrelsen ska varje år ha ett sammanträde för verksamhets- och budgetplanering. Därutöver 
sammanträder styrelsen på kallelse av ordföranden eller då fler än hälften av de övriga ledamöterna 
så begär.

Föreningsstyrelsen kan fatta beslut när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Består förenings-
styrelsen endast av tre ledamöter, ska samtliga ledamöter vara närvarande för att beslut ska kunna 
fattas.
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§ F7. Kongressombud

F7.1 Ombud
Föreningarna väljer ett ombud för varje påbörjat trehundratal betalande medlemmar per den 30 
september året innan kongressen äger rum.

F7.2 Nominering samt val av ombud
Varje medlem har rätt att nominera ombud.

Val av ombud ska ske på årsmöte eller på extra årsmöte. Valet ska ske genom sluten omröstning om 
någon medlem så begär.

Godkänd valsedel ska uppta det antal ombud som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre 
namn är ogiltig. 

§ F8. Valberedning

F8.1 Uppgift
Valberedningen ska bereda alla val vid årsmötet.
 
F8.2 Ledamöter
Valberedningen består av en ordförande utsedd av årsmötet, och lämpligt antal ledamöter, antingen 
utsedda av årsmötet eller – om årsmötet så har beslutat – av föreningsstyrelsen.

F8.3 Uppdrag vid anställning inom HRF
Anställd inom HRF, som väljs till uppdrag inom förening, kan inte vara verksam i sin tjänst om valet 
ska vara giltigt.
 

§ F9. Revision

F9.1 Uppgift
Revisorerna ska granska föreningsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, genomföra 
revision av räkenskaperna samt avge revisionsberättelse.

F9.2 Ledamöter
Föreningens årsmöte utser minst en revisor och en ersättare för denna.

F9.3 Revisionsberättelse
Berättelse över revisorernas arbete lämnas varje räkenskapsår senast en månad före föreningens 
årsmöte.

Revisionsberättelse ska innehålla förslag angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid 
revisionen avser.
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§ F10. Vilande förening och upplösning av förening

En förenings verksamhet upphör när föreningen upplöses eller när föreningen inte längre anser sig 
vara beslutsmässig och därför förklaras vilande. Förening kan vara vilande i högst två år innan beslut 
om upplösning ska fattas.

Innan en förening förklaras vilande eller upplöses ska föreningsstyrelsen kontakta distriktet för att få 
stöd och samråda med distriktsstyrelsen angående möjligheterna till fortsatt verksamhet.

Föreningens tillgångar tillfaller det distrikt föreningen tillhörde.

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.

Fråga om upplösning får behandlas endast om så angivits i kallelsen. 

§ F11. Allmänna bestämmelser

F11.1 Tilläggsstadgar
Tilläggsstadgar för förening kan antas av förenings årsmöte. Dessa får inte stå i strid med, eller 
upphäva, innehållet i HRF:s stadgar för förening.

F11.1.1 Tvister om tolkning och tillämpning av tilläggsstadgarna hänskjuts i första hand till 
distriktsstyrelsen, i andra hand förbundsstyrelsen.

F11.2 Stadgar för förening
Stadgarna kan endast ändras eller upphävas av ordinarie förbundskongress.
Tvist angående tolkning av stadgar för förening hänskjuts till förbundsstyrelsen.


