Förslag på revision av tidigare stadgar. Beslut på stämman 2018

Stadgar för den ideella föreningen Nätverket mot gynekologisk
cancer
§ 1 – Föreningens namn
Namnet på föreningen är: Nätverket mot gynekologisk cancer.
Nätverket är nationellt och verksamt i hela Sverige samt religiöst och politiskt obundet.
Medlemmar utgörs i huvudsak av personer som har eller har haft cancer, anhöriga och
övriga som vill stödja föreningens syfte.

§ 2 – Föreningens säte
Föreningens säte följer ordförandens hemkommun.

§ 3 – Föreningens ändamål
•

att verka för att ingen i framtiden skall dö av gynekologisk cancer

Förslag:
§ 3 - Föreningens ändamål ändras till:
Att verka för att ingen ska dö i gynekologisk cancer – kunskap räddar liv

§ 4 - Föreningens verksamhet
Föreningen ska utan vinstsyfte skapa ett nätverk som ska arbeta med att
•
•

öka kunskapen om gynekologiska cancersjukdomar
väcka opinion och skapa debatt om hur staten/landstingen och vården arbetar med
att förebygga gynekologisk cancer

•

ställa krav på vården för att kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer ska få en
rättvis och god vård

Förslag:
§ 4 - Föreningens verksamhet ändras till:
Föreningen ska utan vinstsyfte skapa ett nätverk som ska arbeta med att
•

Öka kunskapen om gynekologiska cancersjukdomar

•

Väcka opinion och skapa debatt om hur man bäst förebygger gynekologisk cancer

•

Ställa krav på vården för att drabbade av gynekologisk cancer ska få en jämlik bästa
vård och rehabilitering

•

Ställa krav på mer forskning

•

Stötta drabbade och närstående

§ 5 - Föreningens organisation
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.
Föreningsstämman skall hållas varje år.

§ 6 - Medlemskap och uteslutning
Begäran om medlemskap kan ske på föreningens hemsida. Upphörande av medlemskap ska
ske en (1) månad efter det om begäran om utträde inkommit till föreningen.

§ 7 - Regler för hur medlemsavgift fastställs
Medlemsavgifter erlägges årsvis och avgiftens storlek fastställs vid föreningsstämman.

§ 8 - Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 - Ordinarie och extra stämma
Ordinarie stämma hålls varje år innan april månads utgång.
Kallelse görs via mail till medlemsregistret senast en 1 månad innan aktuellt datum.
Underlag till stämman läggs ut på hemsidan senast två veckor innan aktuellt datum.
Extra stämma kan påkallas vid behov

§ 10 - Ärende vid ordinarie stämma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av mötesordförande och sekreterare
Fråga om stämman blivit korrekt sammankallad
Upprop av ombud till stämman
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsbokslut
Revisorns berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Val av styrelse:
o Ordförande o
Övriga ledamöter

•
•
•
•

Val av revisor
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgifter
Till årsmötet ställda förslag

§11 - Styrelsens sammansättning
Föreningen sköts av en styrelse som är utsedd av och ansvarig inför föreningsstämman.
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Mandattiden omfattar två år. Styrelsen äger rätt
att till sig adjungera ledamöter med speciell kompetens. Dessa har ej rösträtt inom styrelsen.
Hur många ledamöter styrelsen skall bestå av för övrigt beslutas av föreningsstämman efter
förslag av valberedningen

§ 12 - Revision
Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av en revisor

§ 13 - Stadgeändring
Stadgar ändras om så behövs vid ordinarie stämma eller vid extra stämma.

§ 14 - Valberedning
Valberedningen ska sträva efter att till styrelsen finna rätt kompetens som kan bidra till att
föreningen kan nå sitt syfte. Valberedningen ska bestå av två personer och väljs på ett år.

Om någon ej vill bli omvald skall den personen meddela valberedningen detta 2 månader
före föreningsstämman. Valberedningen ska aktivt arbeta för att få in förslag på
styrelseledamöter från medlemmarna.
Valberedningen skall utse en sammankallande inom sig.

§ 15 - Frågor till föreningsstämman
Frågor till stämman skall inkomma till styrelsen senast en månad före stämman.

§16 Upplösning av föreningen
Om upplösning av föreningen blir aktuell kommer samtliga medlemmar att informeras i god
tid.
Kvarvarande tillgångar kommer att doneras till lämplig organisation som bestäms av
stämman.

