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Stadgar för Riksförbundet antagna på 2001 års förbundsstämma, rev. 2018

§   1 FÖRBUNDETS NAMN

Förbundets namn ska vara Elöverkänsligas Riksförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§   2 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

Mom 1
Förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden handikapporganisation för dem som 
drabbats av elöverkänslighet, skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller 
elektromagnetiska fält.

Mom 2
Förbundet har till uppgift att:

• ge stöd åt drabbade medlemmar och deras närstående

• verka för att samhället görs tillgängligt för våra skadade medlemmar

• sprida information och påverka samhället så att vårt funktionshinder blir erkänt inom alla 
samhällssektorer samt verka för att inte fler utvecklar elöverkänslighet

• som medlemmar samla människor som vill stödja förbundets mål

• arbeta för mer forskning och utbildning inom riksförbundets intresseområde

• satsa på opinionsbildning för att påverka

§   3 ORGANISATION

Mom 1
Förbundet är en riksorganisation med läns- och lokalföreningar. Stadgar för läns- och 
lokalförening ska fastställas av förbundsstämman.

Mom 2
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ och den hålles varje år på tid och 
plats som bestäms av förbundsstyrelsen.

Förbundsstämman utser förbundsstyrelse, som har att verka som förbundets högsta 
beslutande organ mellan förbundsstämmorna.

Mom 3
Förbundsstämman beslutar årligen om ekonomiskt bidrag till länsföreningar.

Lokalföreningar ansöker om sina ekonomiska medel från sin länsförening.

Läns- och lokalföreningar redovisar till förbundsstyrelsen hur erhållna bidrag har använts.

Mom 4
Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets löpande centrala verksamhet, kontakter med 
centrala myndigheter och andra organ på riksnivå samt verkställer förbundsstämmans 
beslut.

Mom 5
Förbundsstyrelsen har ansvar för att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt organisera sin 
verksamhet och förvalta de resurser som ställs till dess förfogande.

Mom 6
Förbundsstyrelsen ska upprätta en arbetsordning.

Mom 7
Förbundsstyrelsen ska verka för att det bildas en länsförening i varje län.



Elöverkänsligas Riksförbund Stadgar 2018 6(24)

www.eloverkanslig.org rev. 2018-05-30-A

Mom 8
Förbundsstyrelsen kallar till representantskapsmöte i samband med årsmötet. Förbundets 
representantskap består av förbundsstyrelsen och valda ombud i respektive länsförening 
eller deras ersättare.

Till mötet kan även representanter från exempelvis arbetsgrupper inbjudas.

Mom 9
På representantskapsmötet diskuteras aktuella frågor som berör hela landet. 
Representantskapet är rådgivande till förbundets styrelse.

Mom 10
Kallelse och förslag till dagordning ska utsändas till valda ombud i respektive förening senast
14 dagar före representantskapsmötet.

Ordföranden i respektive förening får kallelsen för kännedom.

Mom 11
Förbundsstyrelsen bör samla ordförande, eller dess ersättare, i respektive läns- och 
lokalförening till minst ett ordförandemöte per verksamhetsår, där aktuella 
verksamhetsfrågor diskuteras.

Mom 12
Kallelse och förslag till dagordning ska utsändas till ordförande i respektive förening senast 
14 dagar före ordförandemötet.

§   4 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§   5 EKONOMISK FÖRVALTNING

Mom 1
Förbundets tillgångar förvaltas och sköts av förbundsstyrelsen.

Mom 2
Förbundets firma tecknas av styrelsen.

Styrelsen kan utse två eller flera personer att två i förening teckna firman.

§   6 MEDLEMSKAP

Mom 1
Medlem i förbundet är enskild eller juridisk person som erlägger fastställd medlemsavgift och
är registrerad av förbundet.

Mom 2

För medlem som ingår medlemskap efter 1 oktober gäller medlemsavgiften för resterande 
del av inträdesåret och påföljande kalenderår, som mest 15 månader.

Mom 3
Medlem som under kalenderåret ej erlagt årsavgift avregistreras efter första kvartalet året 
därpå efter meddelande till den länsförening medlemmen tillhör.

Mom 4
Medlem registreras som tillhörande den länsförening som täcker dennes bostadsort och 
utövar sin rösträtt inom läns- och lokalförening.

Mom 5
Medlem som av något skäl (t.ex. tillfällig vistelseadress, sk. elflykting) önskar tillhöra någon 
annan länsförening kan göra detta efter ansökan till riksförbundet.

Mom 6
Medlem vars bostadsort inte täcks av länsförening, kan välja att vara aktiv i närliggande län, 
men registreras i riksregistret på boendelänet.
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§   7 HEDERSMEDLEMSKAP

Förbundsstyrelsen kan utse person till hedersmedlem som gjort förbundet stora tjänster eller
som i övrigt lagt ner stor insats för vår sak. Medlem får åtnjuta hedersmedlemskap utan att 
betala medlemsavgift, så länge denne önskar.

§   8 UTESLUTNING

Mom 1
Medlem som visat sig motverka förbundets ändamål eller skadat dess intressen kan, om 
handlandet anses grovt, av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.

Mom 2
Uteslutning kan överklagas till förbundsstyrelsen som behandlar frågan. Beslut i ärendet tas 
vid nästföljande förbundsstämma. Sådant ärende ska anges i kallelsen till stämman.

Mom 3
För fastställande av uteslutning fordras minst 2/3 majoritet av avgivna röster vid stämman.

§   9 FÖRBUNDSSTÄMMAN

Förbundsstämman ska hållas tidigast den 1 maj och senast den 31 maj.

Extra förbundsstämma hålles när styrelsen finner det påkallat. Likaså när minst fyra 
länsföreningar eller fem procent av medlemmarna eller förbundets revisorer så begär.

§ 10 REPRESENTATION

Mom 1
Länsföreningar företräds på förbundsstämman av ombud, vilka valts på respektive 
länsförenings årsmöte bland dess medlemmar.

Varje länsförening har rätt att för varje påbörjat 100-tal medlemmar vid senaste årsskiftet 
utse ett ombud samt fritt antal ersättare.

Mom 2
Valbar som ombud är den som erlagt medlemsavgift för det år förbundsstämman äger rum.

Förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter kan inte väljas till ombud.

Mom 3
I de fall valda ombud och dess ersättare har förhinder äger länsordförande rätt att utfärda 
fullmakt för annan fullbetalande medlem att företräda sin länsförening, dock inte ledamot och
suppleant i förbundsstyrelsen (se ovan). Varje ombud äger bara en röst och den kan ej 
flerfaldigas via fullmakt.

Mom 4
Riksförbundets stämma är öppen för enskild medlem.

Mom 5
Förteckning över ombud och dess ersättare skall vara riksförbundets kansli tillhanda senast 
den 25 mars.

§ 11 KALLELSE

Mom 1
Meddelande om tidpunkt för förbundsstämman sker genom annonsering i förbundstidningen 
Ljusglimtens decembernummer.

Mom 2
Kallelse och förslag till dagordning samt övriga stämmohandlingar ska utsändas till valda 
ordinarie ombud, samt till läns- och lokalförening för kännedom, senast 14 dagar före 
förbundsstämman.
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Mom 3
Till extra förbundsstämma kallas 14 dagar i förväg. På extra förbundsstämma får endast 
frågor behandlas som föranlett den extra förbundsstämman och som angivits i kallelsen.

§ 12 YTTRANDE-, FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT

Mom 1
Samtliga registrerade ombud och ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen har yttrande-, 
förslags och rösträtt.

Medlem har yttrande- och förslagsrätt.

Förbundsstyrelsens revisorer har yttrande- och förslagsrätt i verksamhetsfrågor, liksom 
förbundets chefstjänsteman och ledamöter i av förbundsstyrelsen utsedda organ.

Övrig anställd personal har yttranderätt.

Mom 2
Ledamot i förbundsstyrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mom 3
Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Personval ska ske 
med slutna valsedlar om någon så begär. Vid lika röstetal ska lotten fälla utslag.

Mom 4
Enkel majoritet fordras vid val av förbundsordförande.

Mom 5
Röstning via fullmakt får inte förekomma.

§ 13 DAGORDNING

Vid förbundsstämman ska följande ärenden avhandlas:

1. Förbundsstämmans öppnande

2. Upprop av valda ombud och fastställande av förbundsstämmans stadgeenliga 
utlysande

3. Val av stämmoordförande, som även undertecknar protokollet

4. Val av sekreterare för stämman

5. Val av två justerare att justera protokollet

6. Val av minst två rösträknare

7. Fastställande av dagordning

8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets 
resultat

10. Revisorernas berättelse 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

12. Beslut om medlemsavgift

13. Fastställande av bidrag till länsförening

14. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar

15. Behandling av motioner

16. Val av förbundsordförande

17. Val av kassör
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18. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

19. Val av övriga ledamöter

20. Val av suppleanter

21. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

22. Val av valberedning och suppleanter samt sammankallande 

23. Fastställande av verksamhetsplan 

24. Fastställande av rambudget

25. Övriga frågor

26. Förbundsstämmans avslutning

§ 14 MOTIONER

Mom 1
Motionsrätt tillkommer alla medlemmar.

Mom2
Motioner kan lämnas som enskild av en eller flera medlemmar.

Mom 3
Lokalförening eller enskild medlem insänder motion via länsförening. Motionen ska efter 
behandling på länsförenings årsmöte lämnas vidare till förbundet.

Mom 4
Motioner till förbundsstämman ska vara skriftliga och inlämnas senast den 25 mars till 
förbundets styrelse.

§ 15 VALBEREDNING

Mom 1
Valberedningen ska bestå av tre (3) personer varav en är sammankallande samt två (2) 
suppleanter.

Mom 2
Valberedningens mandattid är ett (1) år.

Mom 3
Valberedningen bereder valen och framlägger förslag. Härvid ska valberedningen eftersträva
en representativ fördelning av uppdragen mellan kvinnor och män.

Mom 4
Valberedningens förslag, samt uppgift om övriga nominerade, ska finnas med i de 
handlingar som skickas ut till ombuden inför förbundsstämman.

§ 16 VAL TILL FÖRBUNDSSTYRELSE

Mom 1
Valbar till ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen är varje enskild medlem med undantag
av i förbundet anställda tjänstemän.

Mom 2
Kandidater kan nomineras av länsförening, lokalförening eller enskild medlem.

Mom 3
Valberedningen fastställer slutdatum för nomineringstiden. Valberedningen kan vid behov 
förlänga nomineringstiden för en eller flera poster.
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Mom 4
Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själv lämna nomineringar, 
även efter nomineringstidens slut, under förutsättning att de uppfyller kraven på valbarhet.

Mom 5
Då någon i valberedningen kandiderar till en förtroendepost ska denne avgå ur 
valberedningen.

Mom 6
Vid förbundsstämman genomförs valen på följande sätt:

• valberedningens föredragande meddelar vilka motkandidater till de av valberedningen 
föreslagna som nominerats

• motkandidater till de av valberedningen föreslagna ska för att kunna väljas, föreslås av 
ombud på stämman. Den som nominerats som ordinarie till ett uppdrag är också valbar 
som suppleant

• för val till förbundsstyrelsen gäller dessutom att den som nominerats till speciell funktion i 
styrelsen också är valbar till övriga styrelseposter

• att inga nya namn får föreslås under stämman utan enbart namn på sådana som 
nominerats

§ 17 FÖRBUNDSSTYRELSEN

Mom 1
Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande och kassör jämte fem (5) till sju (7) ledamöter 
samt lägst två (2) och högst fem (5) suppleanter.

Mom 2
Mandattiden för ordförande är ett (1) år. Kassör och övriga ledamöter väljs på två (2) år. 
Hälften av ledamöterna väljs ena året och andra hälften nästkommande år. Suppleanter väljs
på ett (1) år.

Mom 3
Förbundsstyrelsen sammanträder omedelbart efter stämman för konstituering.

Mom 4
Förbundsstyrelsen ska inom sig, på det konstituerande mötet, utse vice ordförande samt 
sekreterare.

Mom 5
Förbundsstyrelsen ska förordna två eller flera personer inom eller utom styrelsen att teckna 
förbundets firma, två i förening, samt utfärda attestregler.

Mom 6
Förbundsstyrelsen ska inom sig utse arbetsutskott med minst tre ledamöter.

Arbetsutskottets uppgift är att förbereda frågor samt besluta i de frågor som 
förbundsstyrelsen finner lämpligt att delegera till arbetsutskottet.

Mom 7
Avgår ordförande under valperioden har vice ordförande rätt att, fram till dess att fyllnadsval 
skett, inträda i dess ställe.

Avgår kassör har förbundsstyrelsen rätt att tillförordna kassör fram till dess att fyllnadsval 
skett.

Avgår ledamot under valperioden ersätts vederbörande intill nästkommande ordinarie 
förbundsstämma, av suppleant enligt den ordning de blivit valda.
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Mom 8
Förbundsstyrelsen ska, utöver konstituerande möte, ha minst fyra protokollförda 
sammanträden varav hälften får vara telefonsammanträden. Sammanträde ska därutöver 
hållas då minst tre (3) ordinarie ledamöter så begär. Vid ordinarie ledamots frånvaro ska 
suppleant inkallas enligt den ordning de blivit valda, vilket ska anges i protokollet.

Mom 9
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För 
beslutsmässighet gäller att en majoritet av styrelsens ledamöter är eniga därom. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst.

Mom 10
Vid förbundsstyrelsens sammanträde kan samtliga ersättare närvara och har yttranderätt.

Mom 11
Förbundets chefstjänsteman kan, i verksamhetsfrågor, vara föredragande och har yttrande- 
och förslagsrätt.

Mom 12
Kanslipersonal kan utses till att vara mötessekreterare.

Mom 13
Förbundsstyrelsen äger rätt att försälja fast egendom som förbundet erhållit som gåva eller 
testamente.

§ 18 KANSLI

Förbundsstyrelsen anställer personal och ansvarar som arbetsgivare för verksamheten på 
riksförbundets kansli samt beslutar om arbetsordning och anställningsvillkor.

§ 19 REVISION

Mom 1
För granskning av förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning ska förbundsstämman 
utse minst två revisorer, varav en auktoriserad, samt en suppleant för vardera.

Mom 2
Senast den 15 februari varje år ska styrelsen överlämna erforderliga handlingar för att 
revision ska kunna fullgöras. Revisorerna ska senast den 25 mars avlämna sin berättelse till 
styrelsen.

§ 20 TIDSKRIFT SAMT MEDIA

Förbundet utger en periodisk tidskrift, Elöverkänsligas tidning Ljusglimten. Tidningen ska 
utkomma minst 4 gånger/år. Förbundsstyrelsen fastställer tidningens policy samt utser 
ansvarig utgivare och redaktör. Förbundsstyrelsen utser även ansvarig utgivare för 
hemsidan www.feb.se.

§ 21 STADGEÄNDRING

Mom 1
Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom förslag av 
förbundsstyrelsen eller motion till förbundsstämman.

Mom 2
För giltigt beslut om stadgeändring fordras att beslut därom tas vid två (2) på varandra 
följande riksmöten varav minst ett (1) ska vara ordinarie förbundsstämma. Minst åtta (8) 
veckor ska förflyta däremellan.

Mom 3
Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade.
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§ 22 FORSKNINGSFONDEN

Mom 1
Förbundets forskningsfond har till uppgift att ekonomiskt stödja forskning som främjar 
förbundets målsättning samt annan verksamhet som underlättar eller bidrar till inhämtande 
eller spridning av kunskap om sådan forskning.

Mom 2
Fondens medel förvaltas av förbundets styrelse och ska särskiljas från förbundets övriga 
ekonomiska verksamhet. Redovisning av fondens verksamhet sker i förbundets 
årsredovisning.

Mom 3
Vid upplösning av förbundet ska forskningsfondens medel doneras för forskning om 
elöverkänslighet.

§ 23 UPPLÖSNING

Mom 1
Beslut om förbundets upplösning kan endast ske på förslag från förbundsstyrelsen eller om 
ingen fungerande förbundsstyrelse finns, förbundsstyrelsens revisorer.

Mom2
För beslut om förbundets upplösning erfordras fyra femtedels (4/5) majoritet av de 
närvarande ombuden vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav den ena ska vara
ordinarie förbundsstämma.

Mom 3
Vid upplösning får ej kallelse till extra förbundsstämma ske förrän justerat protokoll från den 
ordinarie förbundsstämman föreligger. Minst åtta (8) veckor ska förflyta däremellan.

Mom 4
Vid upplösning av förbundet ska förbundsstyrelsen och revisorerna ansvara för att 
förbundets medel, fonder och övriga tillgångar doneras för forskning om elöverkänslighet.



Elöverkänsligas Riksförbund Stadgar 2018 13(24)

www.eloverkanslig.org rev. 2018-05-30-A

Stadgar för länsförening antagna på 2001 års förbundsstämma, rev. 2018

§   1 LÄNSFÖRENINGENS NAMN

Av länsföreningens namn ska klart framgå länstillhörighet:

Elöverkänsligas förening ______________ län

Elöverkänsligas förening i _____________

§   2 ÄNDAMÅL

Mom 1
Länsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden handikapporganisation för den som 
drabbats av elöverkänslighet, skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller 
elektromagnetiska fält.

Mom 2
Länsföreningen har till uppgift att:

• ge stöd åt drabbade medlemmar och deras närstående

• verka för att samhället görs tillgängligt för våra skadade medlemmar

• sprida information och påverka samhället så att vårt funktionshinder blir erkänt inom alla 
samhällssektorer samt verka för att inte fler utvecklar elöverkänslighet

• som medlemmar samla människor som vill stödja förbundets mål

• arbeta för mer forskning och utbildning inom riksförbundets intresseområde

• satsa på opinionsbildning för att påverka

§   3 ORGANISATION

Mom 1
Länsföreningar är självständiga juridiska personer. Stadgar för länsförening ska fastställas 
av förbundsstämman.

Mom 2
Länsförening har inom sitt område huvudansvaret för kontakter med landsting samt andra 
regionala myndigheter och organ.

Mom 3
Länsföreningen har huvudansvaret för kontakter med lokala myndigheter och organ, där 
lokalförening saknas.

Mom 4
Årsmötet är länsförenings högsta beslutande organ.

Mom 5
Årsmötet utser styrelse som har att verka som länsföreningens verkställande organ mellan 
årsmötena. Länsförening kan inom sig utse råd, sektioner med av länsföreningen utarbetade
regler som inte strider mot förbundets stadgar.

Mom 6
Länsförenings styrelse har ansvar för att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt organisera 
sin verksamhet och förvalta de resurser som ställs till dess förfogande.

Mom 7
Länsförenings styrelse ska upprätta en arbetsordning.

Mom 8
Förbundsstämman beslutar årligen om ekonomiskt bidrag till länsförening.

Lokalförening ansöker om sina ekonomiska medel från länsförening.
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Mom 9
Länsförening ska senast den 25 mars, till förbundsstyrelsens kansli, överlämna 
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt verksamhetsplan.

§   4 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Länsförenings verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§   5 EKONOMISK FÖRVALTNING

Mom 1
Länsförenings tillgångar förvaltas och sköts av länsföreningens styrelse.

Räkenskapsår omfattar ett (1) kalenderår.

Mom 2
Länsförenings firma tecknas av ordförande och kassör i förening.

§   6 MEDLEMSKAP

Mom 1
Medlem i länsförening är enskild eller juridisk person som är registrerad i riksförbundet.

Mom 2
Medlemmar i länsförening är de som bor inom eller har anknytning till länsföreningens 
verksamhetsområde och har erlagt stadgeenlig årsavgift.

Mom 3
Medlem som av något skäl (t.ex. tillfällig vistelseadress, s.k. elflykting) önskar tillhöra någon 
annan länsförening kan göra detta efter ansökan till riksförbundet.

Mom 4
Medlem vars bostadsort inte täcks av länsförening kan välja att vara aktiv i närliggande län, 
men registreras i riksregistret på boendelänet.

Mom 5
Årsavgift uttages av riksförbundet enligt förbundsstämmans beslut.

§   7 UTESLUTNING

Medlem som visat sig motverka förbundets ändamål eller skadat dess intressen kan, om 
handlandet anses grovt, av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.

§   8 ÅRSMÖTE

Årsmötet ska hållas årligen senast den 15 mars.

Extra årsmöte hålles när styrelsen finner det påkallat. Likaså när minst två tredjedelar (2/3) 
av medlemmarna skriftligen så begär.

§   9 REPRESENTATION

Mom 1
Länsförenings årsmöte är öppet för alla medlemmar.

Mom 2
Varje länsförening äger rätt att utse ett (1) ombud samt fritt antal ersättare till 
förbundsstämman för varje påbörjat hundratal medlemmar vid senaste årsskiftet.

Mom 3
Ombuden väljs på länsföreningens årsmöte. Valbar som ombud är den som erlagt 
medlemsavgift för det år förbundsstämman äger rum. Förbundsstyrelsens ledamöter och 
suppleanter kan inte väljas till ombud.
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Mom 4
Anmälan av ombud och dess ersättare till förbundsstämman ska göras till förbundets kansli 
senast den 25 mars.

§ 10 KALLELSE

Mom 1
Meddelande om tidpunkt för årsmötet sker senast genom annonsering i förbundstidningen 
Ljusglimtens decembernummer.

Mom 2
Kallelse och förslag till dagordning och övriga årsmöteshandlingar ska utsändas senast 14 
dagar före årsmötet till länsföreningens medlemmar.

Mom 3
Till extra årsmöte kallas 14 dagar i förväg. På extra årsmöte får endast frågor behandlas 
som föranlett det extra årsmötet och som angivits i kallelsen.

§ 11 YTTRANDE-, FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT

Mom 1
Röstberättigad på årsmötet är medlem som till riksförbundet erlagt stadgeenlig 
medlemsavgift för innevarande år.

Mom 2
Länsföreningens revisor, om denne ej är medlem, har yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet.

Mom 3
Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mom 4
Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Personval ska ske 
med slutna valsedlar om någon så begär. Vid lika röstetal ska lotten fälla utslag.

Mom 5

Röstning via fullmakt är tillåten. Fullmakt får endast lämnas till medlem som erlagt 
stadgeenlig medlemsavgift för innevarande år. Endast en fullmakt per medlem får 
förekomma.

§ 12 DAGORDNING

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Godkännande av kallelsen

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets 
resultat

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av bidrag till lokalförening

12. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar
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13. Behandling av motioner

14. Val av ordförande

15. Val av kassör

16. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

17. Val av övriga ledamöter och suppleanter

18. Val av revisor och revisorssuppleant

19. Fastställande av antal ledamöter samt suppleanter i valberedningen

20. Val av valberedning och suppleanter samt sammankallande

21. Val av ombud och ersättare till förbundsstämman

22. Fastställande av verksamhetsplan

23. Fastställande av rambudget

24. Övriga frågor

25. Årsmötets avslutning

§ 13 MOTIONER

Mom 1 
Motionsrätt tillkommer alla medlemmar i länsföreningen.

Mom 2
Motioner till årsmötet ska inlämnas skriftligt senast 4 veckor före årsmötet till länsföreningens
styrelse.

Mom 3
Motioner som inte rör enbart länsföreningens förhållanden utan vänder sig till förbundet, ska 
efter behandling på länsföreningens årsmöte lämnas vidare till förbundsstyrelsen senast 25 
mars, som länsföreningens eller enskild medlems motion till förbundsstämman.

§ 14 VALBEREDNING

Mom 1
Valberedningens mandattid är ett (1) år.

Mom 2
Valberedningen bereder valen och framlägger förslag. Härvid ska valberedningen eftersträva
en representativ fördelning av uppdragen mellan kvinnor och män.

Mom 3
Valberedningens förslag samt uppgift om övriga nominerade ska finnas med i de handlingar 
som skickas ut till medlemmarna inför årsmötet.

Mom 4
Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själv lämna nomineringar, 
under förutsättning att de uppfyller kraven på valbarhet.

Mom 5
Då någon i valberedningen kandiderar till en förtroendepost ska denne avgå ur 
valberedningen.
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§ 15 STYRELSEN

Mom 1
Styrelsen ska bestå av ordförande och kassör jämte det antal ledamöter och suppleanter 
som årsmötet beslutar om, dock minst tre övriga ledamöter. För länsförening med 100 
medlemmar eller färre, dock minst en (1) övrig ledamot.

Mom 2
Om lokalförening finns, bör minst en styrelseledamot från någon av lokalföreningarna ingå i 
länsföreningens styrelse.

Mom 3
Vid årsmötet genomförs valen på följande sätt:

• valberedningens föredragande meddelar vilka motkandidater till de av valberedningen 
föreslagna som nominerats

• motkandidater till de av valberedningen föreslagna ska, för att kunna väljas, föreslås av 
medlem på årsmötet. Den som nominerats som ordinarie till ett uppdrag är också valbar 
som suppleant

• för val till styrelsen gäller dessutom att den som nominerats till speciell funktion i styrelsen 
också är valbar som övrig styrelseledamot

• motkandidat som tidigare ej föreslagits till valberedningen, ska, för att vara valbar, vara 
tillfrågad och ha tackat ja samt erlagt medlemsavgift för innevarande år.

Mom 4
Mandattiden för ordförande är ett (1) år. Kassör och övriga ledamöter väljs på två (2) år. 
Hälften av ledamöterna väljs ena året och andra hälften nästkommande år.

Suppleanter väljs på ett (1) år.

Mom 5
Styrelsen sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering.

Mom 6
Styrelsens ordförande och kassör tecknar tillsammans länsföreningens firma.

Styrelsen kan inom sig utse ytterligare två (2) personer att två (2) i förening teckna 
föreningens firma samt utfärda attestregler.

Mom 7
Styrelsen kan, på konstituerande möte, inom sig utse vice ordförande, sekreterare samt vice 
kassör.

Mom 8
Avgår ordförande under valperioden går vice ordförande in i dess ställe, eller om sådan inte 
finnes, den styrelseledamot som styrelsen finner lämpligast, fram till ordinarie årsmöte.

Avgår kassör utser styrelsen tillförordnad (tf) kassör fram till nästkommande årsmöte.

Avgår ledamot ersätts vederbörande av suppleant.

Mom 9
Styrelsen ska, utöver konstituerande möte, ha minst fyra protokollförda sammanträden varav
hälften får vara telefonsammanträden. Sammanträde skall därutöver hållas då minst hälften 
av styrelsemedlemmarna så begär.

Mom 10
Vid ordinarie ledamots frånvaro, ska suppleant inkallas i den ordning de blivit valda, vilket 
ska anges i protokollet.

Mom 11
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För 
beslutsmässighet gäller att en majoritet av styrelsens ledamöter är eniga därom. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst.
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Mom 12
Vid styrelsens sammanträde äger samtliga suppleanter närvaro- och yttranderätt.

Mom 13
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott med minst tre ledamöter. Arbetsutskottets uppgift 
är att förbereda frågor samt besluta i de frågor styrelsen finner lämpligt att delegera till 
arbetsutskottet.

Mom 14
Styrelsen äger rätt att försälja fast egendom som länsföreningen erhållit som gåva eller 
testamente.

§ 16 REVISION

Mom 1
För granskning av länsföreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årsmötet utse
en revisor och en suppleant.

Mom 2
Senast 4 veckor före årsmötet ska styrelsen överlämna erforderliga handlingar för att 
revision ska kunna fullgöras. Revisorn ska senast en vecka före årsmötet avlämna sin 
berättelse till styrelsen.

§ 17 STADGEÄNDRING

Mom 1
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av förbundsstämman.

Mom 2
Förslag till stadgetillägg kan endast ske genom förslag av länsföreningens styrelse eller 
motion till årsmötet.

Mom 3
Beslut om stadgetillägg får endast fattas av länsföreningens årsmöte varvid två tredjedelar 
(2/3) av de närvarande röstberättigade medlemmarna ska vara eniga därom.

Mom 4
För att beslut om stadgetillägg ska vara giltigt måste det efter årsmötet prövas för 
godkännande av förbundsstyrelsen.

§ 18 UPPLÖSNING

Mom 1

Beslut om länsförenings upplösning kan endast ske på förslag av länsföreningens styrelse 
eller om ingen fungerande styrelse finns, länsföreningens revisor.

Mom 2
För beslut om länsförenings upplösning erfordras fyra femtedels (4/5) majoritet av de 
närvarande röstberättigade medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten, varav det 
ena ska vara ordinarie årsmöte.

Mom 3
Vid upplösning får ej kallelse till extra årsmöte ske förrän justerat protokoll från det ordinarie 
årsmötet föreligger. Det måste vara minst sex (6) veckor mellan beslutstillfällena.

Mom 4
Om länsförening upphör tillfaller tillgångarna riksförbundet. Om länet är uppdelat i en eller 
flera lokalföreningar tillfaller tillgångarna dessa som då har att fördela utifrån 
medlemsantalet.
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Stadgar för lokalförening antagna på 2001 års förbundsstämma, rev 2018

§   1 LOKALFÖRENINGS NAMN

Av lokalföreningens namn ska klart framgå ortstillhörighet:

Elöverkänsligas lokalförening i ___________

Elöverkänsligas förening i _______________

§   2 ÄNDAMÅL

Mom 1
Lokalföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden handikapporganisation för dem 
som drabbats av elöverkänslighet, skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller 
elektromagnetiska fält.

Mom 2
Föreningen har till uppgift att:

• ge stöd åt drabbade medlemmar och deras närstående

• verka för att samhället görs tillgängligt för våra skadade medlemmar

• sprida information och påverka samhället så att vårt funktionshinder blir erkänt inom alla 
samhällssektorer samt verka för att inte fler utvecklar elöverkänslighet

• som medlemmar samla människor som vill stödja förbundets mål

• arbeta för mer forskning och utbildning inom riksförbundets intresseområde

• satsa på opinionsbildning för att påverka

§   3 ORGANISATION

Mom 1
Lokalföreningar är självständiga juridiska personer. Stadgar för lokalförening ska fastställas 
av förbundsstämman.

Mom 2
Lokalförening har inom sitt område huvudansvaret för kontakter med lokala myndigheter och
organ.

Mom 3
Årsmötet är lokalförenings högsta beslutande organ.

Mom 4
Årsmötet utser styrelse som har att verka som lokalförenings verkställande organ mellan 
årsmötena.

Lokalförening kan inom sig utse råd, sektioner med av lokalföreningen utarbetade regler som
inte strider mot förbundets stadgar.

Mom 5
Lokalförenings styrelse har ansvar för att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt organisera 
sin verksamhet och förvalta de resurser som ställs till dess förfogande.

Mom 6
Lokalförenings styrelse bör upprätta en arbetsordning.

Mom 7
Förbundsstämman beslutar årligen om ekonomiskt bidrag till länsförening.

Lokalförening ansöker om sina ekonomiska medel från länsförening.
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Mom 8
Lokalförening ska senast en (1) månad efter sitt årsmöte, till länsförening och 
förbundsstyrelsens kansli överlämna årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redovisning samt verksamhetsplan.

§   4 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Lokalförenings verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§   5 EKONOMISK FÖRVALTNING

Mom 1
Lokalförenings tillgångar förvaltas och sköts av lokalföreningens styrelse.

Räkenskapsår omfattar ett (1) kalenderår.

Mom 2
Lokalförenings firma tecknas av ordförande och kassör i förening.

§   6 MEDLEMSKAP

Mom 1
Medlem i lokalförening är enskild eller juridisk person som är registrerad i riksförbundet.

Mom 2
Medlemmar i lokalförening är de som bor inom eller har anknytning till lokalföreningens 
verksamhetsområde och har erlagt stadgeenlig årsavgift.

Mom 3
Årsavgift uttages av riksförbundet enligt förbundsstämmans beslut.

§   7 UTESLUTNING

Medlem som visat sig motverka förbundets ändamål eller skadat dess intressen kan, om 
handlandet anses grovt, av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.

§   8 ÅRSMÖTE

Årsmötet ska hållas årligen senast den 7 februari.

Extra årsmöte hålles när styrelsen finner det påkallat. Likaså när minst två tredjedelar (2/3) 
av medlemmarna skriftligen så begär.

§   9 REPRESENTATION

Mom 1
Lokalförenings årsmöte är öppet för alla medlemmar. Röstberättigad på årsmötet är medlem,
som erlagt stadgeenlig medlemsavgift för innevarande år till förbundet.

Mom 2
Lokalförening äger rätt att till länsföreningens årsmöte föreslå ombud samt fritt antal 
ersättare till förbundsstämman.

§ 10 KALLELSE

Mom 1
Meddelande om tidpunkt för årsmötet sker senast genom annonsering i förbundstidningen 
Ljusglimtens decembernummer.

Mom 2
Kallelse och förslag till dagordning och övriga årsmöteshandlingar ska utsändas senast 10 
dagar före årsmötet till lokalföreningens medlemmar.

Mom 3
Till extra årsmöte kallas 14 dagar i förväg. På extra årsmöte får endast frågor behandlas 
som föranlett det extra årsmötet och som angivits i kallelsen.
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§ 11 YTTRANDE-, FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT

Mom 1
Röstberättigad på årsmötet är medlem som, till riksförbundet, erlagt stadgeenlig 
medlemsavgift för innevarande år.

Mom 2
Lokalföreningens revisor, om denne ej är medlem, har yttrande- och förslagsrätt vid 
årsmötet.

Mom 3
Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mom 4
Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Personval ska ske 
med slutna valsedlar om någon begär det. Vid lika röstetal ska lotten fälla utslag.

Mom 5

Röstning via fullmakt är tillåten. Endast en fullmakt per medlem får förekomma.

§ 12 DAGORDNING

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Godkännande av kallelsen

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets 
resultat

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av motioner

12. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar

13. Val av ordförande

14. Val av kassör

15. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

16. Val av övriga ledamöter och ev. suppleanter

17. Val av revisor och revisorssuppleant

18. Fastställande av antal ledamöter samt suppleanter i valberedningen

19. Val av valberedning och suppleanter samt sammankallande

20. Fastställande av verksamhetsplan

21. Fastställande av rambudget

22. Övriga frågor

23. Årsmötets avslutning
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§ 13 MOTIONER

Mom 1
Motionsrätt tillkommer alla medlemmar i lokalföreningen.

Mom 2
Motioner till årsmötet ska inlämnas skriftligt senast 4 veckor före årsmötet till 
lokalföreningens styrelse.

Mom 3
Motioner som inte rör enbart lokalföreningens förhållanden utan vänder sig till länet eller 
förbundet, ska efter behandling på lokalföreningens årsmöte lämnas vidare till 
länsföreningens styrelse som lokalföreningens eller enskild medlems motion.

§ 14 VALBEREDNING

Mom 1
Valberedningens mandattid är ett (1) år.

Mom 2
Valberedningen bereder valen och framlägger förslag. Härvid skall valberedningen 
eftersträva en representativ fördelning av uppdragen mellan kvinnor och män.

Mom 3
Valberedningens förslag, samt uppgift om övriga nominerade, ska finnas med i de 
handlingar som skickas ut till medlemmarna inför årsmötet.

Mom 4
Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själv lämna nomineringar, 
under förutsättning att de uppfyller kraven på valbarhet.

Mom 5
Då någon i valberedningen kandiderar till en förtroendepost ska denna avgå ur 
valberedningen.

§ 15 STYRELSEN

Mom 1
Styrelsen ska bestå av ordförande och kassör jämte det antal ledamöter och suppleanter 
som årsmötet beslutar om, dock minst tre övriga ledamöter. För lokalförening med 100 
medlemmar eller färre, dock minst en (1) övrig ledamot.

Mom 2
Vid årsmötet genomförs valen på följande sätt:

• valberedningens föredragande meddelar vilka motkandidater till de av valberedningen 
föreslagna som nominerats

• motkandidater till de av valberedningen föreslagna ska, för att kunna väljas, föreslås av 
medlemmar på årsmötet. Den som nominerats som ordinarie till ett uppdrag är också 
valbar som suppleant. För val till styrelsen gäller dessutom att den som nominerats till 
speciell funktion i styrelsen också är valbar som övrig styrelseledamot

• motkandidat som tidigare ej föreslagits till valberedningen, ska för att vara valbar, vara 
tillfrågad och ha tackat ja samt erlagt medlemsavgift för innevarande år.

Mom 3
Mandattiden för ordförande är ett (1) år. Kassör och övriga ledamöter väljs på två (2) år. 
Hälften av ledamöterna väljs ena året och andra hälften nästkommande år.

Suppleanter väljs på ett (1) år.

Mom 4
Styrelsen sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering.
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Mom 5
Styrelsens ordförande och kassör tecknar tillsammans lokalföreningens firma.

Mom 6
Styrelsen kan, vid konstituerande möte, inom sig utse vice ordförande, sekreterare samt vice
kassör.

Mom 7
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

Mom 8
Avgår ordförande under valperioden går vice ordförande in i dess ställe, eller om sådan inte 
finnes, den styrelsemedlem som styrelsen finner lämpligast, fram till ordinarie årsmöte. 
Avgår kassör utser styrelsen tillförordnad (tf) kassör fram till nästkommande årsmöte. Avgår 
ledamot går suppleant in i dess ställe.

Mom 9
Styrelsen ska ha minst fyra protokollförda sammanträden varav hälften får vara 
telefonsammanträden. Sammanträde ska därutöver hållas då minst hälften av ordinarie 
ledamöter så begär.

Mom 10
Vid ordinarie ledamots frånvaro ska suppleant inkallas i den ordning de blivit valda, vilket ska
anges i protokollet.

Mom 11
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För 
beslutsmässighet gäller att en majoritet av styrelsens ledamöter är eniga därom. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst.

Mom 12
Vid styrelsens sammanträde äger samtliga suppleanter närvaro- och yttranderätt.

Mom 13
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda frågor 
samt besluta i de frågor styrelsen finner lämpligt att delegera till arbetsutskottet.

Mom 14
Styrelsen äger rätt att försälja fast egendom som lokalföreningen erhållit som gåva eller 
testamente.

§ 16 REVISION

Mom 1
För granskning av lokalföreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årsmötet utse
en revisor och en ersättare.

Mom 2
Senast 14 dagar före årsmötet ska styrelsen överlämna erforderliga handlingar för att 
revision ska kunna fullgöras. Revisorn ska senast en vecka före årsmötet avlämna sin 
berättelse till styrelsen.

§ 17 STADGEÄNDRING

Mom 1
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av förbundsstämman.

Mom 2
Förslag till lokalt stadgetillägg kan endast ske genom förslag av lokalföreningens styrelse 
eller motion till årsmötet.

Mom 3
Beslut om stadgetillägg får endast fattas av lokalföreningens årsmöte varvid två tredjedelar 
(2/3) av de närvarande röstberättigade medlemmarna ska vara eniga därom.
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Mom 4
För att beslut om lokalt stadgetillägg ska vara giltigt, ska det efter lokalföreningens årsmöte 
godkännas av länsföreningens styrelse innan det prövas för godkännande av 
förbundsstyrelsen.

§ 18 UPPLÖSNING

Mom 1
Beslut om lokalföreningens upplösning kan endast ske på förslag av lokalföreningens 
styrelse eller om ingen fungerande styrelse finns, lokalföreningens revisor.

Mom 2
För beslut om lokalföreningens upplösning erfordras fyra femtedels (4/5) majoritet av de 
närvarande röstberättigade medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten, varav det 
ena ska vara lokalföreningens ordinarie årsmöte.

Mom 3
Vid upplösning får ej kallelse till extra årsmöte ske förrän justerat protokoll från det ordinarie 
årsmötet föreligger. Det måste vara minst sex (6) veckor mellan beslutstillfällena.

Mom 4
Om lokalförening upphör tillfaller tillgångarna länsföreningen eller, om sådan inte finns, 
riksförbundet.


