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Dessa stadgar antogs av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2004 och
reviderades av kongresserna 2008, 2012 och 2016.

STADGAR FÖR HRF
HÖRSELSKADADES FÖRENING I TÄBY MED OMNEJD
Innehåll
F1 Uppdrag
F2 Organisation
F3 Medlemskap och avgifter
F4 Möten
F5 Föreningsstyrelse
F6 Kongressombud
F7 Valberedning
F8 Revision
F9 Vilande förening och upplösning av förening
F10 Allmänna bestämmelser

Sida 1
2

˗˶˗
˗˶˗
3
4

˗˶˗
5

˗˶˗
˗˶˗

F1. UPPDRAG
Föreningen har i uppdrag att på grundval av HRF:s ändamålsparagraf, handlingsprogram och
intressepolitiska program 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 verka för god tillgänglighet för hörselskadade personer i samhället

•

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
informationsverksamhet inom föreningen

•

att ta initiativ till, utveckla och bedriva verksamhet för olika medlemsgrupper inom
föreningen

•

att stödja ungdomsverksamhet

•

att samverka med andra ideella organisationer för att sprida kännedom om hörselskador
och om hur man kan förbättra miljön för hörselskadad
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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 Menières 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 Täby med omnejd och
verkar i Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholms kommuner.
En HRF-förening bildas av medlemmar i kommun eller kommuner. En HRF-förening kan också
bildas av medlemmar i intressegrupp på kommun-eller länsnivå.

F3. MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER
F3.1 Medlemskap och avgifter
Den som vill verka för HRF:s ändamål kan bli medlem i föreningen genom att betala av
kongressen fastställd enhetlig medlemsavgift.
Medlem i annan HRF-förening kan vinna medlemskap genom att vara dubbelansluten.
F3.2 Medlemskapets omfattning
Medlem har rätt att lämna förslag på verksamheter till föreningens årsmöte, föreningsmöten
och föreningsstyrelsen samt att deltaga i all verksamhet som anordnas av föreningen. Medlem
är skyldig att följa gällande stadgar och fattade beslut.

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

motioner och föreningsstyrelsens yttranden över dessa samt förslag från föreningens
styrelse

•

stadgeenliga val: Styrelsens storlek, ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och
ev ersättare, valberedning, revisor och ersättare samt ombud och ersättare till distriktets
styrelse resp årsmöte (Jmf med F5.2)

F4.4 Kallelse
Kallelse till föreningens årsmöte ska sändas ut av föreningsstyrelsen senast fyra veckor före
årsmötet.
F4.5 Förslagsrätt
Förslag kan väckas av till föreningen ansluten medlem.
Förslag ska insändas till föreningsstyrelsen senast två veckor före föreningens årsmöte.
F4.6 Föreningsmöten
Föreningsmötet ska vara föreningsstyrelsens rådgivande organ.
Samråd skall 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.
F4.7 Kallelse
Kallelse till medlemsmöte ska sändas ut av styrelsen senast två veckor före mötet.
F4.8 Extra årsmöte
Vid behov kallar styrelsen till extra årsmöte och alltid om minst 1/10 av medlemmarna
skriftligen så begär. Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte.
Extra årsmöte får endast behandla de frågor som föranleder kallelsen.
F4.9 Rösträtt och röstning vid årsmöte
Rösträtt vid årsmöte har den som den 1 mars innevarande år är registrerad som medlem.

F5. FÖRENINGSSTYRELSE
F5.1 Uppgift
Föreningsstyrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ och ansvarar för
det primärkommunala intressepolitiska arbetet.
Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med förbundsstadgarna,
dess normalstadgar för förening samt av årsmöte fattat beslut.
Föreningsstyrelse ska, efter samråd med medlemsmötet, fastställa föreningens
verksamhetsplan och budget för kommande år.
Föreningsstyrelsen skall till föreningens årsmöte avge verksamhets och ekonomisk berättelse
över det gångna kalenderåret.

Föreningsstyrelsen har ett arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs av föreningen.
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F5.2 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.
F5.3 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan även utse en eller
flera personer som firmatecknare.
F5.4 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 föreningsstyrelsen endast av tre ledamöter, ska samtliga
ledamöter vara närvarande för att beslut ska kunna fatta

F6. KONGRESSOMBUD
F6.1 Ombud
Föreningen väljer ett ombud för varje påbörjat trehundratal betalande medlemmar per
den 30 september året innan kongressen äger rum.
F6.2 Nominering samt val av ombud
Varje medlem har rätt att nominera ombud.
Val av ombud ska ske på årsmöte eller extra årsmöte. Valet skall 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

F7. VALBEREDNING
F7.1 Uppgift
Valberedningen ska bereda alla val vid årsmötet.
F7.2 Ledamöter
Valberedningen består av en ordförande utsedd av årsmötet och ett lämpligt antal ledamöter,
antingen utsedda av årsmötet eller – om årsmötet så har beslutat - av föreningsstyrelsen.
F7.3 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 giktigt.

F8. REVISION
F8.1 Uppgift
Revisorerna ska granska föreningsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning,

genomföra revision av räkenskaperna samt avge revisionsberättelse.
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F8.2 Ledamöter
Föreningens årsmöte utser minst en revisor och en ersättare för denna.
F8.3 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.

F9. Vilande förening och upplösning av förening
En föreningens 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 följandeårsmöten. Fråga om upplösning får behandlas endast om så angivits i
kallelsen.

F10. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
F10.1 Tillägsstadgar
Tilläggsstadgar för förening kan antas av förenings årsmöte. Dessa får inte stå i strid med, eller
upphäva, innehållet i dessa normalstadgar. Tvister om tolkning och tillämpning av stadgarna
hänskjuts till förbundsstyrelsen.
F10.2 Normalstadgar för förening
Normalstadgarna kan endast ändras eller upphävas av ordinarie förbundskongress.
Tvist angående tolkning av normalstadgar för förening hänskjuts till förbundsstyrelsen.

