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Stadgar för EDS Jönköping  
Beslutade på uppstartsmöte via zoom den 20 september 2022 samt godkända av Riksförbundet. 
Riksförbundets stadgar gäller även för lokalförening då normalstadgan inte säger något annat. 
Riksförbundets styrelse ska godkänna nystartad lokalförening och dess stadgar. I stadgarna 
definieras ordet skriftligt som att det är teknikneutralt om inget annat anges. Kravet är att det ska 
vara tydligt, läsbart och dokumenterbart. 
 
§ 1 Föreningens namn 
EDS Jönköping. En del av EDS Riksförbund.    
 
§ 2 Lokalföreningens ändamål  

Lokalföreningens ändamål är  
– att informera om Ehlers-Danlos syndrom i enlighet med riksförbundets stadgar  
– att vara en lokal mötesplats för medlemmar och intresserade.  
Lokalföreningen verkar ideellt och är religiöst och partipolitiskt oberoende. 
 
§ 3 Verksamhetsort  
Föreningen är knuten till EDS Riksförbund och sätet följer styrelsens hemvist i Jönköping 

 
§ 4 Medlem  
Medlemskap är öppet för alla som är medlemmar i EDS Riksförbund och som vill stödja eller 
delta i förbundets och lokalföreningens verksamhet. Medlem är den som har betalat 
medlemsavgift till EDS Riksförbund. 
 
§ 5 Medlemsutträde  
Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen meddela styrelsen detta och har ingen 
rätt till återbetalning av medlemsavgiften. Medlem som ej betalat sin avgift enligt § 4 är inte 
längre medlem. 
 
§ 6 Uteslutning av medlem 
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen/förbundet eller 
dess intressen och ändamål kan uteslutas av riksförbundets styrelse enligt § 7 i EDS Riksförbunds 
stadgar. Medlemmen utesluts då automatiskt från lokalföreningen. 
 
§ 7 Stadgeändring 

Ändringar av en lokalförenings stadgar beslutas på lokalföreningens årsmöte och ska godkännas 
av Riksförbundets styrelse. 
 
§ 8 Beslutsordning 

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte och i förekommande fall extra 
årsmöte. Styrelsens uppgift är att verkställa årsmötets beslut och verksamhetsplan genom att leda 
och fördela arbetet inom föreningen. 
 

§ 9 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter varav en är ordförande och en annan är kassör. 
Styrelsens ordförande och kassör utses av årsmötet för ett år i taget. Minst en övrig 
styrelseledamot väljs företrädesvis på två år så att halva styrelsen förnyas vid varje årsmöte. 
Styrelsen utser inom sig sekreterare. För att vara beslutsför måste minst halva styrelsen delta. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsemöten ska protokollföras och justeras av 
mötesordföranden. Styrelsen ska aktivt och kontinuerligt informera medlemmarna om sin och 
föreningens verksamhet. Styrelsemöte kan genomföras som fysiskt möte eller som digitalt möte. 
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§ 10 Firmateckning 
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
 
§ 11 Revision 
En revisor väljs för ett år vid årsmötet. Revisorn behöver inte vara medlem, men ska ha god 
föreningsvana samt kunnande om revisionsarbete. Hen ska äga tillträde till föreningens 
räkenskaper och handlingar. Årsredovisning ska av styrelsen överlämnas till revisorn för 
granskning senast fyra veckor före årsmötet. Revisorn ska avge sitt utlåtande till styrelsen senast 
två veckor före årsmötet 
 
§ 12 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår samt verksamhetsår är detsamma som kalenderår. 
 
§ 13 Motioner 

Motioner till ordinarie årsmöte från medlemmar ska lämnas skriftligen till styrelsen senast tre 
veckor innan årsmötet. Styrelsen ska lämna yttrande om motionen senast en vecka innan 
årsmötet. Det åligger styrelsen att informera om när och hur en motion ska lämnas. 
 
§ 14 Rösträtt 
Alla medlemmar som har fyllt 15 år har rösträtt vid föreningens årsmöten. 
 
§ 15 Ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte hålls varje år senast två veckor innan förbundets årsmöte, dock senast i mars 
månad, på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas till 
medlemmarna senast fyra veckor innan mötet. Till kallelsen bifogas sedvanliga 
årsmöteshandlingar samt även en påminnelse om sista tidpunkt för inlämning av motioner. 
Kallelse ska ske skriftligen, och även publiceras på riksförbundets hemsida för lokalföreningar. 
Justerat årsmötesprotokoll samt årsmöteshandlingar ska omgående delges Riksförbundet 
 
§ 16 Dagordning ordinarie årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas och protokollföras: 
1. Val av mötesordförande. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av mötesfunktionärer: mötessekreterare samt två justerare. 
4. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
7. Resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 
8. Revisionsberättelse. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Förslag till verksamhetsplan. 
11. Medlemsmotioner. 
12. Budget för innevarande verksamhetsår. 
13. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästa verksamhetsår. 
14. Val av ordförande och kassör. 
15. Val av övriga styrelseledamöter. 
16. Val av revisor. 
17. Val av valberedning. 
18. Frågor att vidarebefordra till riksförbundets årsmöte. 
19. Övriga frågor. 
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§ 17 Extra årsmöte 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst ⅓ av medlemmarna alternativt en revisor 
eller styrelsen själv begär detta. När styrelsen har tagit emot en begäran om extra årsmöte ska 
kallelse med dagordning utgå inom 30 dagar. Ett sådant möte ska ske inom 60 dagar efter det att 
kravet har ställts till styrelsen. Vid extra årsmöte får endast frågor på utsänd dagordning 
behandlas. 
 
§ 18 Valberedning 

Valberedningen är medlemmarnas organ för att trygga medlemsdemokratin. 
Valberedningen utses på ett år av årsmötet och ska bestå av minst en medlem. Senast fyra veckor 
innan årsmötet ska valberedningen skriftligt meddela styrelsen sitt förslag. Valberedningen har 
möjlighet att delta på styrelsemöten under året. 
Valbar till förtroendeposter inom förbundet, med undantag för revisorer, är den som är 
röstberättigad medlem i förbundet. 
 
§ 19 Upplösning av lokalförening 

Beslut om upplösning kan tas av lokalförening eller av förbundet om den lokala verksamheten 
har upphört. Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten 
med minst tre månaders mellanrum, varav minst ett ordinarie. Besluten måste ske med minst ⅔ 
majoritet. 
 
Vid en upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla EDS Riksförbund. 


