
 

 
 

Normalstadgar för Psoriasisförbundets 
lokalavdelningar 
 
Normalstadgar för Psoriasisförbundets lokalavdelning i: 

..................................................................................................................... 
 
§ 1  Organisation och namn 

Lokalavdelningens namn och organisationsnummer är: 

..................................................................................................................... 

och utgör lokalavdelning av Psoriasisförbundets länsavdelning i: 

.................................................................................................................... 

Lokalavdelningens styrelse har sitt säte i: 

..................................................................................................................... 
 
§ 2  Syfte  

LokalaAvdelningens syfte är att         

• verka för goda livsvillkor för människor med psoriasis, Med 
psoriasis avses i dessa stadgar även psoriasisartrit samt andra 
till psoriasis relaterade sjukdomar 

• påverka myndigheterna beslutsfattare inom avdelningens 
verksamhetsområdet till ökade insatser rörande, bland annat 
vården och behandlingen av psoriasis 

• särskilt arbeta för sammanhållen väl fungerande vård, lika vård 
och behandling i hela landet. Psoriasis är en systemsjukdom och 
det kräver en väl fungerande vårdkedja 

• verka för att de psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, 
sociala och kulturella standard som övriga medborgare 

• inom avdelningens verksamhetsområde informera om de 
psoriasissjukas förhållanden och problem villkor 

• genom olika aktiviteter stödja forskning rörande psoriasis, 
genom en för landet gemensam forskningsfond bidra till 
insamling av medel som främjar våra syften 

• vid behov samarbeta samverka med andra organisationer för 
förverkligande av gemensamma intressen 

• i samarbete med länsavdelningen upprätthålla den personliga 
kontakten med medlemmarna. 
 



 

§ 3 Medlemmar 

LokalaAvdelningen är ett organ för Psoriasisförbundet anslutna 
medlemmar, inom avdelningens verksamhetsområde. 
 

§ 4  Medlemskap 

Medlemskap erhålls genom erläggande betalning av fastställd 
medlemsavgift (enligt § 5). 

 

Medlem som genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar 
avdelningens och/eller förbundets verksamhet eller anseende kan på 
förslag av lokalavdelningens styrelse, efter yttrande från 
länsavdelningens styrelse, uteslutas ur förbundet efter beslut av 
förbundsstyrelsen. Medlem som uteslutits ur förbundet äger rätt att 
överklaga detta beslut till riksstämman som har att ska pröva beslutet. 
 

§ 5 Medlemsavgifter 

Medlemsavgift är den av förbundets riksstämma beslutade. 
 
Ny medlem som erlägger betalar medlemsavgift efter den 1 oktober, är 
medlem även under påföljande kalenderår. 
 
Medlem som resterar med årsmedlemsavgift mer än sex månader 
förlorar sitt medlemskap. 
 

§ 6 Organisation 

LokalaAvdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
 
Under tiden mellan årsmötena leds avdelningens verksamhet av en 
styrelse som fattar beslut för avdelningen i alla frågor som inte, enligt 
dessa stadgar eller av årsmötet, undantages från styrelsens beslutsrätt. 
 
LokalaAvdelningens verksamhetsområde fastställs av länsavdelningens 
styrelse. 
 

§ 7 Lokalavdelningens Styrelse 

LokalAvdelningen sStyrelsen ska bestå av ordförande och minst två 
övriga ordinarie tre ledamöter, ordföranden inräknad, samt eventuella 
ersättare. Ordförande kan väljas på årsmötet alternativt att styrelsen 
konstituerar sig själv. 
 



 

Mandattiden är för ordförande ett år, och för övriga ordinarie 
ledamöter två år. och för eventuella ersättare ett år. 
 
Valbar till avdelningsstyrelsen är medlemmar. eller är närstående till 
personer med psoriasis eller har ett intresse att verka för och inom 
Psoriasisförbundet. i avdelningen. 
 
Ingen av lokalavdelningen anställd är valbar till avdelningsstyrelse eller 
som ersättare valberedning. 
 
Vid årsmötet ska väljas ordföranden och om möjligt halva antalet 
ordinarie del av ledamöterna. samt eventuella ersättare. 
 
Ordföranden väljs i särskild ordning vid årsmötet. Avdelningsstyrelsen 
utser inom sig vice ordförande. 
 
Sekreterare och kassör och studieorganisatör kan utses inom eller utom 
avdelningsstyrelsen. 
 
AvdelningssStyrelsen sammanträder minst två gånger årligen, på 
kallelse av ordföranden, eller om minst hälften av antalet ordinarie 
ledamöter så begär det. Det åligger krävs av ordinarie ledamot och 
kallad ersättare att meddela eventuellt förhinder. 
 
Inom avdelningsstyrelsen kan ett verkställande utskott utses bestående 
av minst tre ledamöter, av vilka avdelningsstyrelsens ordförande ska 
vara självskriven. 
 
Verkställande utskottet kan mellan styrelsesammanträdena besluta för 
avdelningsstyrelsens räkning i frågor angående den löpande 
förvaltningen av avdelningens angelägenheter och andra frågor som 
inte utan olägenhet kan anstå till nästa styrelsesammanträde.  
 
Verkställande utskottets beslut ska underställas godkännas av 
avdelningsstyrelsens godkännande. 
 
AvdelningsStyrelsen och verkställande utskottet är beslutsmässiga när 
minst hälften av de ordinarie ledamöterna eller i förekommande fall 
ersättare för dessa är närvarande. 
 
AvdelningssStyrelsens och verkställande utskottets beslut fattas med 
enkel majoritet, där annat ej stadgas. 



 

 
Vid avdelningsstyrelsens och verkställande utskottets sammanträden 
ska föras protokoll föras. Dessa protokoll ska i justerat skick finnas 
tillgängliga för samtliga ledamöter och löpande delgivas 
länsavdelningens styrelse för kännedom. 
 
AvdelningssStyrelsen samarbetar i ekonomiska frågor med 
länsavdelningens styrelse. 
 

§ 8 Firmateckning 

LokalaAvdelningens firma tecknas av två utsedda personer i förening. 
För löpande utbetalningar kan dock styrelsen besluta om annan 
ordning. Det åligger Styrelsen att ska utfärda regler attestregler. för att 
attestera. 

§ 9 Årsmöte 

Årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång på tid och plats 
som avdelningsstyrelsen fastställer. 
 
Kallelse till årsmöte ska utfärdas minst 14 dagar före årsmötesdagen 
och ska åtföljas av förslag till föredragningslista ska bifogas. 
Vid årsmötet ska bland annat förekomma: 
 

1. Mötets öppnande 

2. Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

3. Antagande av föredragningslista samt röstlängd 

4. Val av funktionärer för årsmötet 
a) ordförande 
b) sekreterare 
c) två protokolljusterare, tillika rösträknare 

5. Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse Fråga om fastställande av resultat- och 
balansräkning 

6. Fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen 

7. Behandling av motioner och särskilt angivna frågor 

8. Beslut om: 

a) antalet ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen 

b) eventuella ersättare samt antalet i avdelningsstyrelsen 

9. Val av: 



 

a) Ordförande alternativt samtliga övriga ordinarie 
ledamötersamtliga eventuella ersättare 

b) två revisorer 

c) en revisorsersättare 

d) valberedning varav en sammankallande utses 

e) eventuellt övriga funktionärer inom avdelningen och 
representation i andra organ 

f) val av ordinarie representantskapsledamöter. (Gäller endast 
avdelningar som har representantskap) 

g) val av ersättare för ordinarie representantskapsledamöter. 
(Gäller endast avdelningar som har representantskap) 

10. Nominering av: ledamöter till länsavdelningens styrelse 

a) ledamöter till länsavdelningens styrelse 

b) ersättare för ordinarie ledamöter i länsavdelningens styrelse. 

11. Avslutning 

 
Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Denna rösträtt kan inte utövas 
genom fullmakt. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, där inte 
annat stadgas. Vid lika röstetal äger sittande ordförande utslagsröst, 
utom vid val, vilket avgörs genom lottning. Begärs votering vid 
personval ska denna ske med sluten omröstning. 
 
AvdelningssStyrelsens ledamöter och eventuella ersättare äger inte rätt 
att deltaga vid beslut under punkterna 2, 5, och 6 och 7 ovan. 
 
Avskrift Kopia av årsberättelse, resultat- och balansräkningar, 
revisorernas berättelse och årsmötets protokoll ska tillsändas skickas till 
förbundsstyrelsen och länsavdelningens styrelse för kännedom inom 30 
dagar efter årsmötet. 
 

§ 10 Extra årsmöte 

Extra årsmöte ska hållas när avdelningsstyrelsen eller 
förbundsstyrelsen så finner det angeläget eller då minst en tredjedel 
1/3 av medlemmarna eller revisorerna så kräver det. Minst 3/4  av de 
ordinarie ledamöterna ska stödja beslutet i det fall styrelsen beslutar 
om extra årsmöte. 
 
Om revisorerna avstyrker ansvarsfrihet vid den årliga revisionen kan de 



 

utlysa extra årsmöte. 
 
Kallelse till extra årsmöte ska utfärdas minst 14 dagar före mötesdagen. 
Endast sådana ärenden får behandlas som föranlett det extra årsmötets 
inkallelse. 
 

§ 11 Motioner 

Motion till årsmötet kan framställas av lokalavdelningens medlemmar. 
Motion till årsmötet ska vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast en 
månad före årsmötesdagen. 
 

§ 12 Avdelningsmöte 

LokalavdelningsmMöte ska hållas när avdelningsstyrelsen så finner det 
angeläget eller då minst en tredjedel 1/3 av medlemmarna så kräver 
det. 
 

§ 13 Verksamhetsår, räkenskaper och revision 

LokalaAvdelnings verksamhetsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 
december. Styrelsen ska senast den 15 februari tillställa skicka 
revisorerna årsberättelse samt resultat- och balansräkning till 
revisorerna för granskning. Berättelserna ska avse dels den 
ekonomiska förvaltningen, dels den genomförda verksamheten med 
avseende på av styrelsen fattade beslut. Revisorerna ska avge berättelse 
över revisionen inom 30 dagar därefter. Resultat- och 
balansräkningarna ska vara upprättade enligt god redovisningssed. 
 
Om förbundsstyrelsen så beslutar äger förbundets revisorer alltid rätt 
att ta del av lokalavdelnings räkenskapshandlingar. 
 

§ 14 Tillämpning av stadgar 

För lokalavdelning gäller av riksstämman antagna normalstadgar. 
 

§ 15 Tillägg till normalstadgar 

Tillägg till normalstadgar beslutas av årsmötet och ska för att äga 
giltighet godkännas av förbundsstyrelsen. 
 

§ 16 Ändring av stadgar 

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet och ska för att äga 
giltighet godkännas av förbundsstyrelsen. 
 



 

§ 17 Upplösning 

LokalaAvdelning kan endast upplösas genom beslut därom av två 
avdelningsmöten i följd, varav minst ett ska vara årsmöte. För 
upplösning krävs att båda besluten fattas med minst 2/3 majoritet. Om 
lokalavdelning upplöses ska dess tillgångar tillfalla den länsavdelning 
av Psoriasisförbundet som avdelningen tillhör. 

 

§ 18 Fusion Samgående 
Lokalavdelning kan endast slå sig samman med annan lokalavdelning 
inom länsavdelningens verksamhetsområde genom beslut av två 
avdelningsmöten i följd, varav minst ett ska vara årsmöte. För fusion 
samgående krävs att båda besluten fattas med minst 2/3 majoritet. Vid 
fusionen samgåendet ska lokalavdelningarnas tillgångar sammanläggas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


