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§ 1.

Förbundets namn
Förbundets namn är Anhörigas Riksförbund (AHR)
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet

§ 2.

Mål
Anhörigas Riksförbund har som mål att:

• stödja anhöriga/anhörigvårdare i deras situation samt tillvarata deras intressen och
därigenom bidra till en bättre livskvalitet för närstående och anhöriga.
• verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet.
• påverka samhället så att anhörigas/anhörigvårdares situation uppmärksammas
och uppvärderas.
• genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av
anhörigas/anhörigvårdares arbete.
• vara delaktig i och främja aktuell forskning och utveckling inom anhörigvårdens
område nationellt och internationellt.
§ 3.

Organisation
Förbundet har två organisatoriska nivåer: förbundet på riksnivå och
lokalföreningarna på kommunnivå.
En lokalförening kan omfattas av en eller flera kommuner eller del av kommun och
kan även bildas av särskild grupp av anhöriga och personer som är intresserade av
frågor rörande anhöriga.
För lokalföreningar finns särskild normalstadga. Tillägg till eller avvikelser från sådan
stadga får inte bryta mot innehållet i normalstadgan.
Förbundets högsta belutande organ utgörs av kongressen och ordförandekonferens/
årsmöte.

Däremellan är förbundsstyrelsen beslutande organ.
Det ska även finnas en stadgekommitté och valberedning.
Förbundsstyrelsen kan vid behov bilda sektion-/er eller rådgivande organ. Ledamöter
i dessa utses av förbundsstyrelsen.
§ 4.

Medlemskap
Medlem i förbundet är medlemmarna i till förbundet anslutna lokalföreningar.
Medlemmarnas beslutanderätt i förbundets högsta beslutande organ utövas av de
ombud som medlemmarna utsett.
Medlem har dock alltid rätt att yttra sig direkt till förbundet.
Enskild som stöder förbundets verksamhet kan ansöka om medlemskap i
riksförbundet. Sådant medlemskap berättigar inte till rösträtt i förbundets beslutande
organ.
Organisationer, föreningar och företag som delar förbundets värderingar kan ansöka
om stödjande medlemskap. Sådant medlemskap berättigar inte till rösträtt vid
förbundets kongress.

§ 5.

Förbundets kongress
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Den sammanträder före april
månads utgång vart tredje år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Till kongressen äger varje lokalförening med ett medlemskap upp till 100 medlemmar
rätt att utse två röstberättigade ombud, lokalförening med ett medlemskap mellan
101-200 medlemmar utse tre röstberättigade ombud, lokalförening med 201-300
medlemmar utse 4 röstberättigade ombud o.s.v.
Förbundsstyrelsen ska skriftligen kalla lokalföreningarna sex veckor före kongressen.
Direktanslutna medlemmar och stödjande organisationer, föreningar och företag
ska inbjudas till kongressen. Senast 4 veckor före kongressen ska lokalföreningarnas
ombud få följande handlingar:
•
•
•
•
•

förslag till dagordning
verksamhets- och revisionsberättelse
förslag till verksamhetsplan och budget
förslag från styrelsen och stadgekommittén
motioner med förbundsstyrelsens och i förekommande fall stadgekommitténs
utlåtande
• valberedningens förslag
Utsedda ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens
ledamöter och ersättare, revisorer och ersättare, stadgekommitténs ledamöter och
valberedningens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt.
Medlem av ett av förbundsstyrelsen tillsatt råd, direktanslutna medlemmar samt hos

förbundet anställd personal har yttranderätt.
Ombud som också tillhör förbundsstyrelsen har inte rösträtt i fråga som gäller
ansvarsfrihet för styrelsen, inte heller val av revisor och ersättare.
Beslut i sakfrågor fattas genom majoritetsbeslut i öppen omröstning. Vid lika röstetal
ska lotten fälla utslaget.
Valärenden ska, om minst ett ombud begär det, avgöras i sluten omröstning. Den
som får flest avgivna röster är vald. Vid lika röstetal avgör lotten.
Vid val av förbundsordförande gäller, att den är vald som fått mer än hälften av
de avgivna rösterna. Skulle ingen få tillräckligt antal röster, avgörs valet i en andra
valomgång mellan de två som fått flest röster i den första valomgången. Är antalet
röster då lika för båda kandidaterna, avgör lotten.
§ 6.

Motioner
Enskild medlem och lokalförening har rätt att lämna in förslag till kongressen
angående förbundets arbete till kongressen.
Motion ska vara skriftlig och sändas till förbundet. Motion ska ha inkommit senast
första vardagen efter 1 januari det år kongressen avhålls.

§ 7.

Kongressens dagordning
Dagordningen vid kongressen ska minst innehålla följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kongressens öppnande
fastställande av röstlängd
kongressens stadgeenliga sammankallande
val av kongresspresidium
val av rösträknare och justerare
fastställande av dag- och arbetsordning
förbundets verksamhetsberättelse
balans- och resultaträkning
revisorernas berättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
förslag från förbundsstyrelsen och stadgekommittén
motioner
fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
fastställande av antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen
val av ordförande och vice ordförande
val av övriga styrelseledamöter
val av ersättare
val av revisor och ersättare
fastställande av antalet ledamöter i stadgekommittén
val av ledamöter och sammankallande i stadgekommittén
fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
val av ledamöter och sammankallande i valberedningen

• fastställande av verksamhetsplan och rambudget för nästkommande 			
kongressperiod
• avslutning
§ 8.

Ordförandekonferens/årsmöte
De år kongressen inte sammanträder hålls ordförandekonferens/årsmöte före april
månads utgång på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Till ordförandekonferens/årsmöte äger varje lokalförening utse ombud på sätt som
anges i 5 §.
Motioner ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast första vardagen efter 1 januari
det år årsmötet avhålls på sätt som anges i 6 §.
Kallelse ska ske på samma sätt som till kongressen.
Senast 4 veckor före ordförandekonferens/årsmöte ska ombuden få följande
handlingar.
• förslag till dagordning
• verksamhets- och revisionsberättelse
• motioner med förbundsstyrelsens och i förekommande fall stadgekommitténs
utlåtande
• verksamhetsplan och budget
Dagordningen ska innehålla följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fastställande av röstlängd
årsmötets stadgeenliga sammankallande
val av ordförande och sekreterare för mötet
val av rösträknare och justerare
förbundets verksamhetsberättelse
balans- och resultaträkning
revisorernas berättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
verksamhetsplan och budget
förslag från förbundsstyrelsen och stadgekommittén
motioner
fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

I övrigt är ordförandekonferensen ett rådgivande organ.
§ 9.

Extra kongress
Extra kongress ska inkallas om förbundsstyrelsen så beslutar eller om revisorerna
eller minst 20 procent av lokalföreningarna eller minst 20 procent av medlemmarna
begär det.
Extra kongress kan endast behandla den eller de frågor som varit orsak till att
kongressen kallas in och som ska framgå av kallelsen.

Kongressen ska hållas inom 2 månader efter det att förbundsstyrelsen fattat beslut
om sådan eller fått en begäran om extra kongress. Nödvändiga handlingar ska vara
ombuden tillhanda senast två veckor före kongressen.
I övrigt gäller samma regler som för ordinarie kongress.
§ 10.

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och
ska leda förbundets arbete. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och en
vice ordförande samt det antal ledamöter och ersättare som kongressen beslutar om.
Kongressen väljer ordförande, vice ordförande och ledamöter samt ersättare med en
mandattid till nästa kongress.
Inom förbundsstyrelsen kan ett arbetsutskott väljas. Förbundsordföranden är
självskriven i arbetsutskottet. Arbetsutskottet ska förbereda förbundsstyrelsens
sammanträden samt i övrigt utföra de uppdrag det åläggs av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst två tredjedelar av ledamöterna eller
deras tjänstgörande ersättare är närvarande.
Till förbundsstyrelsens sammanträden ska alla ersättare kallas. De äger närvaro- och
yttranderätt även om de inte tjänstgör för ordinarie ledamot. Ersättare går in som
tjänstgörande för frånvarande ordinarie ledamöter i den ordning de blivit valda.

§ 11.

Stadgekommittén
Stadgekommittén är beredande organ när det gäller stadgefrågor. Stadgekommittén
består av sammankallande och det antal ledamöter kongressen beslutat om.
Stadgekommittén ska behandla motioner som gäller stadgefrågor och kan också
ta egna initiativ till stadgeändringar. Stadgekommittén ska lämna sina förslag till
förbundsstyrelsen, som i sin tur behandlar förslagen och lämnar dem vidare till
kongressen eller ordförandekonferensen/årsmötet för beslut.

§ 12.

Valberedning
Valberedningen är beredande organ för de val som förrättas av kongressen.
Valberedningen består av sammankallande och det antal ledamöter kongressen
beslutar.
Valberedningen ska skaffa sig kunskap om hur styrelsearbetet fungerar under
pågående kongressperiod.

§ 13.

Kansli
Förbundsstyrelsen utser verksamhetsansvarig, anställer personal och beslutar om
arbetsordning för kansliet.
Anställd personal kan inte vara förtroendevald på förbundsnivå.

§ 14.

Revision
Kongressen utser två revisorer och en ersättare. Därutöver ska det finnas en
auktoriserad revisor, med eller utan suppleant, som inte får vara medlem i förbundet.
Denne utses av kongressen efter förslag från valberedningen.
Förbundsstyrelsen ska senast den 15 februari varje år överlämna erforderliga
handlingar angående det föregående årets verksamhet till revisorn som ska överlämna
sin berättelse till förbundsstyrelsen senast den 15 mars.

§ 15.

Valbarhet
För att bli vald till förtroendeuppdrag ska vederbörande vara medlem i förbundet.
Ledamöterna i valberedningen, revisorerna och revisorssuppleanterna får inte vara
nära släkt med förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare.

§ 16.

Uteslutning
Medlem som uppenbart skadar förbundets verksamhet, bryter mot stadgarna
eller de beslut som kongressen fattat kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av
förbundsstyrelsen. Innan ett uteslutningsbeslut fattas måste i förekommande fall den
lokalförening vederbörande tillhör, få tillfälle att yttra sig. Om den uteslutne begär det
ska nästkommande kongress behandla uteslutningsärendet. I avvaktan på en sådan
behandling är medlemmen avstängd från deltagande i förbundets verksamhet.

§ 17.

Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan göras antingen genom beslut med minst två tredjedelars
majoritet på ordinarie kongress eller med enkel majoritet vid två på varandra följande
kongresser, varav den ena ska vara ordinarie kongress.
Förslag till stadgeändring kan väckas i form av motion från enskild medlem,
lokalförening, förbundsstyrelsen eller stadgekommittén.

§ 18.

Hedersmedlem
Person som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för Anhörigas Riksförbund kan,
på förslag av förbundsstyrelsen, av kongressen utses till hedersmedlem i Anhörigas
Riksförbund.

§ 19.

Förbundets upplösning
Beslut om upplösning av förbundet ska fattas på två av varandra följande kongresser,
varav den ena ska vara ordinarie kongress. Beslut om upplösning fordrar fyra
femtedels majoritet av de på kongressen närvarande ombuden.
Om förbundet upplöses ska den avgående förbundsstyrelsen se till att förbundets
kvarvarande tillgångar används till ändamål som överensstämmer med förbundets
målsättning.

