Stadgar för WED-Förbundet
§ 1 Förbundets namn
•
•
•
•

Förbundets namn är WED-Förbundet (nedan kallat Förbundet)
Förbundet stiftades den 26 februari 2000 under namnet Restless Legs Förbundet.
Förbundet är en ideell förening för personer i Sverige som är drabbade av sjukdomen
Willis-Ekbom Disease (WED), även kallat Restless Legs Syndrom (RLS).
Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Målsättning
Förbundet skall:
• verka på riksplanet för saklig upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om
WED/RLS-patienternas erfarenheter och villkor
• företräda på riksplanet patienternas intressen inför myndigheter, institutioner,
organisationer och massmedia
• verka för att samarbete etableras med medicinsk sakkunskap, myndigheter, organisationer
och enskilda inom samhälls- och näringsliv
• verka för och ekonomiskt stödja forskning och utveckling inom WED/RLS
• stödja kompetensutveckling av personal inom svensk vård
• stimulera och underlätta bildandet av lokala patientföreningar
• stödja patientföreningarnas upplysande och rådgivande verksamhet, utbildning, stöd- och
kontaktpersonverksamhet m.m. för patienter och deras anhöriga
• medverka till och underlätta erfarenhetsutbyte mellan patientföreningarna
• genom medlemskap eller på annat sätt ta del i nationella och internationella
sammanslutningars verksamhet, som är av betydelse för organisationen.
§ 3 Medlemskap
•
•
•
•
•
•

Förbundet är öppet för alla som vill främja dess syften enligt stadgarna - dock får inte
juridiska personer antas som medlemmar.
Medlem registreras i den lokalförening som täcker hans/hennes bostadsort.
Medlem som av något skäl önskar tillhöra annan lokalförening kan göra det efter anmälan
till Förbundets medlemsregister.
Finns ingen lokalförening i det län där medlemmen bor, registreras han/hon i Förbundets
register under boendelänet om inte medlemmen framför önskemål om att få tillhöra
någon annan förening.
Man kan vara medlem i högst en lokalförening.
Medlemskategorier i Förbundet är:
o Enskild medlem
o Stödmedlem

•
•
•

Medlem, som bryter mot stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar Förbundet eller
dess intressen, kan uteslutas av förbundsstyrelsen.
Medlem kan dock inte uteslutas utan att medlemmen beretts tillfälle att yttra sig.
Förbundsstyrelsen kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem.

§ 4 Medlemsavgift
Årsavgiften fastställs av ordinarie riksmöte för det kommande kalenderåret.
Medlem betalar full årsavgift, Stödmedlem betalar endast halv årsavgift, Stödjande medlem
betalar minst 10 x full årsavgift och Frimedlem ingen årsavgift.
§ 5 Organisation
Förbundets organ och organisationsform är:
• Riksmöte
• Förbundsstyrelse
• Regionalföreningar och lokalföreningar
§ 6 Verksamhetsår
Förbundets verksamhetsår är kalenderår.
§ 7 Riksmöte
Riksmötet sammanträder under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Den som
önskar riksmöteshandlingar (dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och
kassarapport samt ev. inkomna motioner och styrelsens utlåtande på dessa) kan rekvirera
handlingarna från Förbundet från och med 1 februari. Handlingarna finns även tillgängliga på
Förbundets webbsida från samma datum. I Vi Nattvandrare publiceras kallelse, dagordning och
en förkortad utgåva av verksamhetsberättelsen.
• Motion till riksmötet skall ha inkommit till styrelsen senast den 31 januari.
• Röstberättigade är samtliga närvarande medlemmar. Styrelsens ledamöter är dock inte
röstberättigade beträffande fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och val av revisorer.
• Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal
skall lotten fälla utslaget.
• Personval sker med slutna sedlar om inte riksmötet enhälligt beslutar att valet skall ske
öppet. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslaget.
• Protokoll från riksmötet finns i Vi Nattvandrares sommarnummer. Den som önskar
utskrivet protokoll kan beställa detta från Förbundet. Protokollet finns även tillgängligt på
Förbundets webbsida.

§ 8 Extra riksmöte
Extra riksmöte kan sammankallas efter beslut av förbundsstyrelsen eller då minst en tredjedel
(1/3) av anslutna patientföreningar gjort skriftlig framställning härom till förbundsstyrelsen.
Kallelse till sådant möte ska utgå senast 30 dagar efter det att styrelsen beslutat eller erhållit
stadgeenlig begäran om det och hållas tidigast en och senast två månader därefter. Vid extra
riksmöte får beslut endast fattas avseende i kallelsen angivna ärenden.
§ 9 Dagordning
På riksmötet skall följande frågor behandlas:
• Årsmötets behöriga utlysande
• Val av mötesordförande för årsmötet
• Val av sekreterare för årsmötet
• Val av två justerade
• Val av två rösträknare
• Godkännande av dagordningen
• Verksamhetsberättelse
• Revisorernas berättelse
• Ansvarsfrihet för styrelsen
• Val som ska förrättas på årsmötet:
o Ordförande
o Kassör
o Styrelseledamöter och Suppleanter
o Regionansvariga
o Revisorer och Revisorssuppleant
o Valberedning varav en sammankallande.
• Inkomna motioner
• Fastställande av medlemsavgiften
• Fastställande av arvode till styrelsen
• Reseersättning då kostnader finns för resor i Förbundet tjänst
§ 10 Styrelsen
•
•
•
•
•

Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt minst två och högst sex
övriga ledamöter samt minst en suppleant, ordförande och kassör avgår växelvis.
Styrelsens ledamöter väljs på två år. Övriga val 1 år.
Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall vara udda.
Styrelsen sammanträder omedelbart efter riksmötet och utser inom sig Vice ordförande,
Sekreterare, Ansvarig för hemsidan, Ansvarig utgivare för Vi Nattvandrare och
Sponsoransvarig
Avgår ordförande eller kassör under verksamhetsår utser styrelsen tillfällig sådan fram till
nästa riksmöte.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Mötesordförande har utslagsröst.

§ 11 Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av ordförande, kassören eller annan person som styrelsen utser. Var för
sig eller två gemensamt, detta avgörs av det konstituerande styrelsemötet.
§ 12 Valberedning
Valberedningen består av tre personer varav en sammankallande
Valberedningen skall på riksmötet föreslå styrelseordförande, kassör, styrelsens övriga ledamöter,
suppleanter, revisorer och revisorssuppleant.
§ 13 Revision
•
•
•

Förbundets ekonomiska förvaltning granskas av revisorerna, vilka skall ha fullständig
tillgång till Förbundets räkenskaper och övriga handlingar.
Revisorerna skall på riksmötet avge revisionsberättelse avseende styrelsens ekonomiska
förvaltning.
Föreningen ska ha två revisorer. De väljs för två år i taget, men inte samma år.

§ 14 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med två tredjedels majoritet vid ordinarie riksmöte.
Förslag om ändring av stadgarna sändes till samtliga medlemmar senast tre veckor före riksmötet.
§ 15 Föreningens upplösning
Vid beslut om upplösning av föreningen fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra
följande ordinarie riksmöten. Eventuellt återstående överskott skall skänkas till
forskningsverksamhet inom neurologin.

