Stadgar för Huvudvärksförbundet
organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar
Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28.
§ 1. Förbundets namn
Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet, organisationen för dig med migrän, Horton
eller andra huvudvärkssjukdomar. Förbundets engelska namn är ”The Swedish Headache
Association”.

§ 2. Förbundets ändamål
Förbundets uppgifter är:
att
ta och stödja initiativ som gagnar människor med migrän, Hortons och annan svår huvudvärk
att
sammansluta alla riks- läns- och lokalföreningar, för personer med migrän, Hortons
och annan svår huvudvärk, i Sverige samt organisera enskilda personer med migrän,
Hortons eller annan svår huvudvärk och andra personer som vill verka för ett främjande av förbundets uppgifter
att
främja och tillvarata de drabbades intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering, utbildning, arbete, social trygghet och mänskliga rättigheter
att
företräda de drabbades intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer
att
sprida kunskap om migrän, Horton och annan svår huvudvärk till allmänheten, professionen, myndigheter, andra organisationer, företag och media med syfte att öka förståelsen för de drabbades situation
att
stödja och bedriva verksamhet som minskar den isolering och de fördomar som ofta
drabbar personer med migrän, Hortons och annan svår huvudvärk
att
stödja anhöriga
att
stödja riks-, läns- och lokalföreningarna i deras arbete
att
samverka med internationella huvudvärksförbund på ett sätt som gagnar förbundets
syfte och mål
Förbundet ska i sin verksamhet vara religiöst och partipolitiskt obundet.

§3
Medlemskap
Medlemmar i förbundet är enskilda personer som betalat årsavgiften. Årsavgift ska betalas vid
inträde i förbundet, och därefter årligen vid tid som fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundsstämman fastställer årsavgiftens storlek.
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§4
Förbundets organisation
Förbundet har sitt säte i Stockholm.
Förbundet utövar sin verksamhet genom följande organ
a)
Förbundsstämman
b)
Förbundsstyrelsen
c)
Riksföreningar
d)
Länsföreningar
e)
Lokalföreningar
(Kommentar: Riks-, läns- och lokalföreningar benämns i fortsättningen enbart ”föreningar”
om det inte för tydlighetens skull behöver preciseras.)

§5
Verksamhetsår
Förbundets verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§6
Förbundsstämma
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma hålls
varje år under maj månad på plats som fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundsstämman ska
annonseras i HuvudJournalen och på förbundets hemsida senast 90 dagar före stämman.
Kallelse utsänds av styrelsen till föreningarna 90 dagar före förbundsstämman. Dagordning,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse som stämman ska behandla, samt inkomna motioner utsänds av styrelsen till de av föreningarna valda ombuden senast 30 dagar före ordinarie stämma.
Förbundsstämman väljer förbundsstyrelse med en mandattid på två år och ersättarna på ett år.
Förbundsstyrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter, samt minst tre ersättare.
Ordförande och kassör väljs växelvis. Övriga ordinarie ledamöter väljs växelvis.
Extra förbundsstämma ska sammankallas av styrelsen om minst hälften av föreningarna så
kräver. Har extra förbundsstämma begärts ska kallelse, dagordning samt handlingar rörande
det eller de ärenden som föranlett stämmans sammankallande av styrelsen utsändas till föreningarna 60 dagar före stämman. Föreningarna ska meddela namnen på sina ombud respektive ersättare senast 40 dagar före stämmans början.
Länsföreningar, lokal- och riksföreningar med upp till 200 medlemmar utser två ombud och
därutöver ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar, dock maximalt fem ombud.
Medlemsantalet beräknas på antalet medlemmar den 31 december året före stämman. Läns-
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föreningarna meddelar till förbundsstyrelsen namnen på sina ombud respektive ersättare senast 40 dagar före stämmans början.
Röstberättigade vid stämman är föreningarnas valda ombud. Varje person har dock endast en
röst genom personlig närvaro.
Förbundsstyrelsens ledamöter är röstberättigade utom i frågor som berör ansvarsfrihet, den
gångna mandattidens ekonomiska förvaltning samt val av revisorer.
Beslut i sakfråga fattas, om ej annat stadgats, med enkel majoritet genom öppen omröstning.
Vid lika röstetal skall mötesordföranden fälla utslag. Är mötesordförande ej röstberättigad avgörs frågan med hjälp av lottning. Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.
Vid lika röstetal skall lotten fälla utslag.
Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:
1.
Stämmans öppnande
2.
Upprop av ombud och styrelseledamöter
3.
Stämmans behöriga sammankallande
4.
Val av ordförande vid stämman
5.
Val av protokollförare för stämman
6.
Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Justerarna utgör
även rösträknare i förekommande fall.
7.
Fastställande av dagordning.
8.
Förbundsstyrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår.
9.
Revisionsberättelser för förvaltningen föregående verksamhetsår.
10.
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens medlemmar
11.
Behandling av förslag som väckts av förbundsstyrelsen
12.
Beslut om verksamhetsplan och rambudget för kommande treårsperiod.
13.
Behandling av motioner
14.
Fastställande av medlems- och andra avgifter
15.
Val av styrelse:
a) förbundsordförande
b) vice förbundsordförande
c) förbundskassör
d) övriga ledamöter
e) ersättare till styrelsen. Ersättarna inträder i styrelsen i den ordning de är valda.
16.
Val av:
a) två revisorer, varav en auktoriserad, för en tid av två år
b) två revisorsersättare, varav en auktoriserad, för en tid av ett år
17.
Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en utses
till sammankallande
18.
Avslutning
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Vid extra förbundsstämma ska punkterna 1 - 7 samt det eller de ärenden som föranlett den
extra stämmans sammankallande behandlas.

§7
Motioner
Varje enskild medlem samt föreningarna i förbundet har motionsrätt till stämman. Motion från
enskild medlem ska följas av yttrande från respektive förening där sådan finns. Motion ska
vara skriftlig och inlämnas till förbundsstyrelsen senast 60 dagar innan förbundsstämman äger
rum. Motionen ska beredas av förbundsstyrelsen, som ska ge förslag till stämmans beslut.

§8
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman. Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i
Huvudvärksförbundet. Förbundsstyrelsen sammanträder snarast efter stämman för
konstituering. Förbundsstyrelsen har hand om ledningen av förbundets verksamhet i enlighet
med dessa stadgar och förbundsstämmans beslut.
Förbundsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare.
Förbundsstyrelsen äger rätt att till sammanträde adjungera utomstående, som äger yttrande
och förslagsrätt men ej rösträtt.
Förbundsstyrelsen är beslutmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid förbundsstyrelsens sammanträde äger samtliga ersättare närvaro- och yttranderätt. Kallelse till sammanträde med förbundsstyrelsen ska utgå till samtliga ledamöter och ersättare.

§9
Riksförening/Länsförening/Lokalförening
Riksförening/länsförening/lokalförening är föreningar som uppfyller förbundets stadgar och
ändamål. Till stöd för läns- och lokalföreningarnas verksamhet finns av stämman antagna
normalstadgar.

§ 10 Revisorerna
Förbundsstyrelsens verksamhet och förbundets räkenskaper ska granskas av två revisorer,
varav en auktoriserad, utsedda av stämman.

§ 11 Firmateckning
Förbundsstyrelsen utser de personer som äger rätt att teckna förbundets firma.
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§ 12 Huvudvärksförbundets kansli
Huvudvärksförbundets olika organ biträds i verksamheten av ett kansli. Förbundsstyrelsen
leder kansliets arbete.

§ 13 Medlemskap upphör
Medlem, som uppenbart skadar förbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av
förbundsstämman fattade beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet, efter
hörande av medlemmens förening.

§ 14 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av stadgar behandlas på ordinarie förbundsstämma under förutsättning att
nytt stadgeförslag av förbundsstyrelsen utsänts senast i samband med utsändningen av
dagordning enligt § 6. Beslut ska för att äga giltighet fattas med majoritet, omfattande minst
2/3 av antalet i röstning deltagande. Förslag som biträdes av minst 1/2 men mindre än 2/3 av
de röstande kan behandlas på nästkommande ordinarie eller extra förbundsstämma, varvid
beslut fattas med enkel majoritet.
§ 15 Tvist
Tvist angående tolkningen av denna stadga eller av stämmobeslut hänskjuts till förbundsstyrelsen som har tolkningsföreträde fram till nästkommande stämma.

§ 16 Förbundets upplösning
Beslut om förbundets upplösning kan fattas av två på varandra följande förbundsstämmor
varav en ordinarie och ska för att äga giltighet biträdas av 4/5 av de röstande.
Upplöses förbundet ska förbundsstyrelsen ansvara för att eventuella tillgångar kommer att
användas till ändamål som överensstämmer med förbundets målsättning.

