
 
 

Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm • Telefon 08-522 001 00 • cancerrehabfonden.se 

 
 

 

 

Proposition 1 2022 Förslag till nya 
Stadgar CancerRehabFonden 
 

Inledning 
Styrelsen för CancerRehabFonden har arbetat igenom nuvarande stadgar och har 
tillsammans med externt stöd utarbetat ett förslag till nya stadgar. 

Förändring av våra stadgar ska i enlighet med §7 Stadgeändring ske enligt nedan. 

För ändring av dessa stadgar med undantag av § 2, § 7 och § 8 krävs beslut i årsmöte med 
minst 2/3 av antalet avgivna röster.  

För ändring av § 2, § 7 och § 8 krävs beslut därom i två på varandra följande årsmöten, 
varav minst ett ordinarie årsmöte.  

Beslutet skall, på båda mötena ha biträtts av minst 2/3 av antalet avgivna röster.  
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Förslag till nya stadgar CancerRehabFonden 
 

Stadgar För CancerRehabFonden 

CancerRehabFonden har sitt ursprung i den ideella föreningen Cancer- och Trafikskadades 
Riksförbund, bildad 1978. Då behovet av rehabilitering av cancerdrabbade under åren ökat 
kraftigt bytte organisationen namn och inriktning 2013. 
Föreningens organisationsnummer är 802008–3534 

 
1 § Föreningens namn 
Föreningens namn är CancerRehabFonden.  
 
2 § Ändamål 
CancerRehabFonden är en religiöst, etniskt och partipolitiskt obunden ideell förening som 
erbjuder rehabilitering till vuxna cancerdrabbade.  
Föreningen kan även stödja forskning och fortbildning samt bedriva opinionsbildning och 
information kring frågor som rör rehabilitering av cancerdrabbade. 
Resurser för verksamheten utgörs av medlemsavgifter, insamlade medel, gåvor och andra 
medel som kan tillfalla föreningen. 
 
3 § Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. 
 
4 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet. 
Styrelsen kan besluta att föreningens firma också kan tecknas av ordförande, vice 
ordförande och generalsekreteraren, två i förening. 
Firmatecknare får inte vidta åtgärd som är främmande för organisationens syften och får 
inte heller utan tillstånd av styrelsen för föreningens räkning köpa fast egendom eller 
tomträtt, företa medelsplacering i aktier, obligationer och liknande eller för förbundets 
räkning ta upp eller bevilja lån. 
 
5 § Verksamhets- och räkenskapsår 
CancerRehabFondens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari 
t.o.m. den 31 december. 
 
6 § Stadgeändring 
Fråga om ändring av stadgarna ska behandlas av två, med minst två månaders mellanrum, 
på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Av kallelsen till årsmötet ska 
framgå att det krävs två tredjedels majoritet för beslutet. Beslut om stadgeändring är giltigt 
om vartdera årsmötet så beslutar med två tredjedels majoritet av de röstberättigade. 
 
7 § Upplösning av föreningen 
Fråga om upplösning av föreningen ska behandlas av två, med minst två månaders 
mellanrum, på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. 
Av kallelsen till årsmötet ska framgå ärendets art samt att det krävs två tredjedels majoritet 
för beslutet. Beslut om upplösning är giltigt om vartdera årsmötet så beslutar med två 
tredjedels majoritet av de röstberättigade. 
Vid upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla en organisation eller verksamhet med 
samma eller likartat ändamål som CancerRehabFonden. Av beslutet ska framgå vem som 
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är mottagare av tillgångarna och när upplösningen av föreningen ska ske. Av beslutet ska 
också framgå var den upplösta föreningens handlingar ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv 
eller motsvarande. 
 
8 § Medlemskap 
Medlemskap i föreningen kan beviljas den som stöder CancerRehabFondens ändamål. 
Medlemmar kan vara enskilda personer. 
Medlem erlägger av årsmötet fastställd årlig medlemsavgift. 
Medlem som motverkar föreningens ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas 
av styrelsen och kräver tre fjärdedels majoritet. Dessförinnan ska styrelsen ge medlemmen 
tillfälle till förklaring. 
 
ÅRSMÖTE 
 
9 §. Tidpunkt och kallelse 
Årsmöte ska hållas före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse till årsmöte inklusive föredragningslista och bilagor, inkomna motioner med 
styrelsens yttrande, ska skriftligen vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före 
årsmötet.  
 
10 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte 
Medlem och styrelsen får lämna förslag att behandlas på årsmöte. Förslag från medlem 
(motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april.  
 
11 § Beslutsförhet 
Årsmöte är beslutsfört med det antal medlemmar som är närvarande. 

 
12 § Rösträtt 
Varje medlem som betalt medlemsavgift för innevarande år och inom bestämd tid anmält 
sin avsikt att närvara vid årsmötet har rösträtt vid årsmötet. Rösträtt genom fullmakt är inte 
tillåten. 
 

13 § Yttrande- och förslagsrätt 
Närvarande medlemmar och styrelsen har yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte. 
Valberedningen har yttranderätt i de ärenden de berett. 
Revisorerna har yttranderätt i de ärenden de berett. 

14 § Ärenden vid årsmöte 

Årsmötets förhandlingar öppnas av föreningens ordförande eller vid förhinder för denne av 
vice ordföranden eller annan ledamot av styrelsen. 
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 
 
1. Fastställande av röstlängd. 
2. Val av mötesordförande. 
3. Val av protokollssekreterare. 
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 
mötets protokoll. 
6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 9 § föreskriver. 
7. Fastställande av föredragningslista för mötet. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut. 
9. Revisorernas berättelser. 
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10. Fråga om ansvarsfrihet. 
11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner. 
12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande 
verksamhetsår. 
13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 
14. Beslut om antal styrelseledamöter. 
15. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. 
16. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. 
17. Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett 
revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning. 
18. Fastställande av arbetsordning för valberedningen. 
19. Val av valberedning. 
 
Ordinarie årsmöte får endast besluta i ärenden som upptagits på föredragningslistan om 
inte årsmötet enhälligt beslutar annorlunda. 
 
15 § Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte 
om en revisor eller minst en tiondel av medlemmarna skriftligen begär det. Skriftlig kallelse 
till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.  
Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 
 
16 §. Ikraftträdande 
Beslut fattade av årsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat beslutats. 
 
17 §. Valberedning 
Årsmötet utser valberedningens ledamöter. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter 
varav en ska vara sammankallande. Ledamot i valberedningen kan omväljas högst tre 
gånger. 
Årsmötet fastställer arbetsordning för valberedningen. 
 
18 §. Revisorer och revision 
CancerRehabFondens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd 
auktoriserad revisor eller utsett revisionsbolag. 
Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
Ansvarig revisor ska senast en månad före årsmötet, överlämna sin revisionsberättelse till 
styrelsen.   
 
STYRELSEN 
 
19 §. Sammansättning 
Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter varav en ska vara ordförande. 
Mandattiden är två år och ledamot kan omväljas. 
 
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av 
sammanträdets ordförande och ytterligare en ledamot. 

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning och delegationsordning. 
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20 §. Kallelse, beslutsförhet och omröstning 
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är 
skyldig att kalla till sammanträde då minst tre ledamöter har begärt det. 
Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort 
framställningen kalla till sammanträde. 

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva 
antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av 
styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

 
21 §. Överlåtelse av beslutanderätten 
Styrelsen får överlåta beslutanderätten till kommitté, annat organ, 
anställd eller annan person. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående 
stycke ska regelbundet underrätta styrelsen om detta. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 

  


