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ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR  

 

FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT 

1 § 

Föreningens namn är Ålands Neurologiska Förening r.f och dess hemort är Mariehamn och 

dess verksamhetsområde är Landskapet Åland . Föreningen är svenskspråkig. 

FÖRENINGENS SYFTE 

2 § 

Föreningens syfte är att främja möjligheterna för personer med fysisk funktionsnedsättning 

och/eller sjukdom som kan förändra den fysiska funktionsförmågan, att verka som jämbördiga 

och fullvärdiga medlemmar i samhället och att bevaka deras samhälleliga rättigheter samt att 

utveckla deras möjligheter till samvaro. 

Föreningen verkar som medlemsförening i Invalidförbundet r.f.   

FÖRENINGEN FULLFÖLJER SITT SYFTE GENOM ATT 

3 § 

1. hjälpa och handleda medlemskåren i handikapp-ärenden samt förbättra jämlika 

möjligheter i samhället, speciellt på lokal- och regionalnivå, 

2. främja medlemmarnas möjligheter att delta i livets alla delområden, 

3. främja medlemmarnas rehabilitering och upprätthållande av medlemmarnas 

funktionsförmåga, 

4. att som idrottsförening främja medlemmarnas motionsmöjligheter genom att ordna 

motions- och idrottsverksamhet, 

5. anordna fester, informations-, kultur- och andra motsvarande evenemang samt 

producera publikationer och litteratur som gäller personer med funktionsnedsättning 

och annat material inom branschen, 

6. anordna möjligheter till utbildning, rekreation och fritidsintressen för sina medlemmar 

och stödja medlemskåren att delta i olika slag av utbildning samt anordna stöd av 

likställda, 

7. i den mån det är möjligt hjälpa medlemmar samt deras familjer som råkat i tillfälliga 

ekonomiska svårigheter, 

8. vid behov grunda oregistrerade kommittéer och underavdelningar, 

9. samarbeta med andra lokalföreningar och sammanslutningar som driver frågor och 

intressen som berör personer med funktionsnedsättning, 

10. anskaffa medel för sin verksamhet genom penninginsamlingar, marknadsförsäljning, 

lotterier, understöd, donationer och testamenten. Föreningen kan även anskaffa medel 

genom att bedriva inkvarterings-, turist- och restaurangverksamhet, genom att hyra ut 

inköpta fritidshjälpmedel som personer med funktionsnedsättning är i behov av, 
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genom att producera tjänster för personer med funktionsnedsättning samt genom att ge 

ut publikationer och anordna kurser. Föreningen kan även anskaffa och äga 

värdepapper och fastigheter, som är nödvändiga för verksamheten. 

INTRÄDE I FÖRENINGEN OCH FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

4 § 

En person med fysiskt handikapp, funktionsnedsättning och/eller neurologisk sjukdom, hens 

familjemedlemmar eller annan person som godkänner föreningens syfte och stadgar kan 

godkännas som fullvärdig medlem i föreningen. 

En fullvärdig medlem i föreningen som fyllt 15 år, har en röst vid föreningens möten. En 

medlem som är under 15 år har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.  

Ingen kan som fullvärdig medlem samtidigt höra till fler än en medlemsförening i 

Invalidförbundet. Vid byte av lokal medlemsförening måste medlemmen utträda ur den 

tidigare lokalföreningen. 

Såsom understödjande medlem, som emellertid inte har rösträtt vid föreningens möten, kan 

antas en person, en registrerad förening eller någon annan sammanslutning med rättsförmåga 

som önskar stödja och främja föreningens verksamhet. 

Upptagande av medlem tas av ordförande och beslut om godkännande tas på följande 

styrelsemöte. 

FÖRENINGENS MÖTEN 

5 § 

Föreningens ordinarie möten är vårmötet, som skall hållas före utgången av april, och 

höstmötet, som skall hållas före utgången av november, vid en tidpunkt som styrelsen 

närmare bestämmer. 

I föreningens möten kan man även delta på distans, om styrelsen så beslutar, med hjälp av 

dataförbindelse i realtid eller annat tekniskt hjälpmedel. Möjlighet till distansdeltagande ska 

nämnas i möteskallelsen och/eller kan yrkas på av föreningsmedlem.  

Styrelsen sammankallar föreningen till extra möte, om den anser att orsak föreligger eller om 

minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen yrkar det för ett angivet 

ärende eller om föreningens möte självt har beslutat att ett extra möte skall hållas. Mötet skall 

sammankallas inom en månad från det yrkandet framställdes. 

Ett ärende som en föreningsmedlem önskar uppta till behandling vid föreningens vår- eller 

höstmöte ska presenteras skriftligen för föreningens styrelse en månad innan mötet.  

Kallelsen till vår- och höstmötet samt till extra möte skall delges medlemmarna för kännedom 
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minst två veckor innan mötesdagen genom att kallelsen publiceras på det sätt höstmötet 

bestämmer. I kallelsen skall bestämmelserna i 24 § i föreningslagen beaktas. 

Mötets beslut blir i sakfrågor den åsikt som har understötts med mer än hälften av rösterna. 

Vid val blir de personer valda som har fått flest röster. Om rösterna faller lika avgör i 

sakfrågor ordförandens åsikt och i val lotten. 

FÖRENINGENS ORDINARIE MÖTEN 

Ett ärende som en föreningsmedlem önskar uppta till behandling vid föreningens vår- 

och/eller höstmöte skall presenteras skriftligen för föreningens styrelse en månad innan mötet. 

6 § 

Vid vårmötet behandlas följande ärenden:  

1. framläggs den av styrelsen utarbetade årsberättelsen och bokslutet för det föregående året 

samt verksamhetsgranskarens utlåtande, 

2. fattas beslut om fastställande av bokslutet, 

3. fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga 

för det föregående kalenderåret, 

4. behandlas övriga ärenden som har framförts för mötet inom den tid som anges i stadgarna, 

5. väljs vid behov föreningens kandidater för förbundsfullmäktigeval, 

6. behandlas övriga ärenden som mötet anser brådskande med en ¾ kvalificerad majoritet av 

de angivna rösterna, med beaktande av bestämmelserna i 24 § i föreningslagen.  

Vid höstmötet behandlas följande ärenden: 

1. fattas beslut om godkännande av den av styrelsen framlagda verksamhetsplanen och 

budgeten för det följande kalenderåret, 

2. väljs vartannat år styrelseordförande och vartannat år viceordförande. Posterna har dock 

mandatperiod om 2 år. Ordföranden bör få minst hälften av de angivna, godkända rösterna, 

3. väljs medlemmar i styrelsen för följande mandatperiod, 

4. väljs en ordinarie verksamhetsgranskare/revisor  och en suppleant för det följande 

kalenderåret, 

 5. väljs behövliga kommittéer och nämnder, 

6. fastställs medlemsavgiftens storlek för de ordinarie- och stödmedlemmar för det följande 

kalenderåret, 

7. fattas beslut om hur föreningens möteskallelser skall publiceras; i föreningens 

medlemsbrev, annonsering i lokaltidning/-ar och/eller i lokaltidningarnas händelsekalendern. 

8. fattas beslut i övriga ärenden som har framförts för mötet inom den tid som anges i 

stadgarna, 

9. behandlas övriga ärenden som mötet anser brådskande med en ¾ kvalificerad majoritet av 

de angivna rösterna, med beaktande av bestämmelserna i 24 § i föreningslagen. 

Vid föreningens möten väljs representanter till de sammanslutningar i vilken föreningen är 

representerad.  
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FÖRENINGENS STYRELSE 

7 § 

Föreningens styrelse utgörs av en ordförande, en vice ordförande samt 5–7 medlemmar och 3-

4 suppleanter. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två kalenderår, dock så att varje år 

avgår max hälften av medlemmarna i styrelsen, först genom lottning och därefter i tur och 

ordning. Återval är möjligt.   

Över hälften av styrelsemedlemmarna ska vara personer med fysisk funktionsnedsättning 

och/eller neurologisk sjukdom. 

Ordförandens och vice ordförandens mandatperiod är två kalenderår. Ordföranden och vice 

ordföranden är i tur att avgå olika år. Mandatperioden för viceordförande är efter att reglerna 

trätt i kraft först ett kalenderår, sedan två kalenderår.  

Om en styrelsemedlem avgår, utesluts eller blir permanent oförmögen att fungera som 

styrelsemedlem innan mandatperioden gått ut, väljer styrelsen för den kvarvarande 

mandatperiod en ny medlem i hens ställe. 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden skall sammankalla till möte 

om minst hälften av styrelsemedlemmarna skriftligen yrkar på det. Om ordföranden inte 

efterkommer yrkandet, har vem som helst av styrelsemedlemmarna rätt att utfärda 

möteskallelse. 

Styrelsens beslut blir i sakfrågor den åsikt som har understötts med mer än hälften av rösterna. 

Vid val blir de personer valda som har fått mest röster. Om rösterna faller lika avgör i 

sakfrågor ordförandens åsikt och i val lotten. 

STYRELSENS UPPGIFTER 

8 § 

Styrelsens uppgift är att leda verksamheten i föreningen i enlighet med verksamhetsidén och 

att: 

1. omsorgsfullt arbeta för att uppnå föreningens syfte, 

2. verkställa de beslut som fattas vid föreningens möten, 

3. ansvarsfullt sköta föreningens ekonomi och egendom samt besluta om användningen av 

föreningens penningmedel med beaktande av bestämmelserna i stadgarna samt de anvisningar 

och beslut som har getts och fattats vid föreningens möten, 

4. säkerställa att bokföringen är lagenlig och att den ekonomiska förvaltningen sker på ett 

ansvarsfullt och tillförlitligt sätt, 

5. kalenderårsvis uppgöra bokslut och årsberättelse samt lämna dem till verksamhetsgranskare 

senast tre veckor före vårmötet, 

6. för höstmötet utarbeta en verksamhetsplan och budget för det följande kalenderåret, 
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7. sammankalla föreningens vår-, höst- och extraordinära möten samt bereda och ge 

utlåtanden om de ärenden som framförs vid dem, 

8. godkänna medlemmar, 

9. föra föreningens medlemsförteckning, av vilken skall framgå varje medlems 

- fullständiga namn 

- födelsetid 

- hemort och postadress 

- medborgarskap, om icke finskt 

10. utse för föreningen behövliga kommittéer och nämnder, övervaka och kontrollera att de 

vid föreningens möten och av styrelsen tillsatta kommittéerna sköter sina uppdrag 

omsorgsfullt och att dessa i sinom tid avger redovisning till styrelsen, 

11. utse eller  utesluta funktionärer, samt besluta om deras uppgifter och tjänstevillkor, 

12. företräda och representera föreningen, 

13. välja representanter till de samfund, där föreningen är medlem, 

14. skriftligen ange föreningens drog-, jämställd- och jämlikhetspolicy. 

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING UR FÖRENINGEN 

9 § 

En medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela det till föreningens 

styrelse, dess ordförande eller genom att muntligen meddela det för anteckning i 

föreningsmötets protokoll. 

Styrelsen kan utesluta en medlem om hen 

1. inte har uppfyllt de förpliktelser som hen förbundit sig till vid inträdet i föreningen, eller 

2. om hen inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som anges i dessa stadgar, eller 

3. om hen genom sitt agerande inom eller utom föreningen har vållat föreningen betydande 

skada, om hen brutit mot eller verkat mot föreningens syfte. 

Styrelsen kan anse att en medlem har utträtt ur föreningen om hen utan att meddela något skäl 

har lämnat sin medlemsavgift till föreningen obetald för en längre tid än två år. 

Innan uteslutning ska medlemmen ges chans till framläggande av utredning. 

Den person som har uteslutits kan skriftligen överklaga styrelsens beslut hos föreningsmötet 

föreningens möte. Besväret skall lämnas till styrelsen inom 14 dagar efter det att den uteslutna 

medlemmen har fått del av beslutet. Då besväret tas upp till behandling vid föreningsmötet 

skall ärendet nämnas i möteskallelsen. Ett beslut om uteslutning som styrelsen tagit, träder i 

kraft då tidsfristen för klagomålet löpt ut, eller när föreningens möte fastställt styrelsens 

beslut. 

TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN 

10 § 

Föreningens namn tecknas av ordföranden och vice ordföranden samt av den eller de personer 
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som styrelsen har utsett till uppgiften, två tillsammans. 

HEDERSMEDLEMSKAP 

11 § 

Föreningen kan till hedersordförande kalla en person som på ett förtjänstfullt sätt har arbetat 

för föreningens bästa såsom ordförande för föreningens styrelse. 

Dessutom kan föreningen till hedersmedlem kalla en person som på ett förtjänstfullt sätt har 

arbetat för föreningens bästa. 

Föreningsmötet beslutar om utnämningen av hedersordförande eller hedersmedlem. 

En hedersordförande och en hedersmedlem är inte skyldig att betala medlemsavgift. 

ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR 

12 § 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall göras skriftligen hos föreningens styrelse, som skall 

hänskjuta förslagen jämte eget utlåtande för avgörande till ett tillkallat extramöte eller 

föreningens vår- eller höstmöte . 

Behandlingen av en ändring av stadgarna skall nämnas i möteskallelsen. 

För att en ändring av stadgarna skall godkännas, krävs det en majoritet om 2/3 av de avgivna 

rösterna vid mötet. 

En ändring av stadgarna skall underställas Invalidförbundet RF:s  förbundsstyrelse för 

godkännande, varefter ändringen skall anmälas för anteckning i föreningsregistret.  

 

Dessa stadgar har ingen retroaktiv verkan till skada för medlemmar. Medlemsrättigheterna 

består.  

 

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

13 § 

Föreningen kan upplösas om upplösningen har nämnts i möteskallelsen och om minst 3/4 av 

de avgivna rösterna vid föreningsmötet stödjer en upplösning. Vid det möte, där beslut om 

upplösning av föreningen fattas, skall det också beslutas vad som skall göras med föreningens 

medel och förbindelser samt vem som skall ansvara om utredningen av dem. 

Sedan föreningen har upplösts används dess kvarstående tillgångar för att främja föreningens 

syfte på ett sådant sätt som bestäms vid föreningens sista möte. 

Styrelsens ordförande eller likvidator ska göra en slutredovisning av föreningens upplösning 
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till Patent- och registerstyrelsen, samt till Invalidförbundet RF:s styrelse. 

IKRAFTTRÄDANDEBESTÄMMELSE 

Stadgarna träder i kraft genast sedan de har godkänts. 

 

 

 


