Stadgar
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är CancerRehabFonden.
§ 2 Målsättning
CancerRehabFonden är en religiöst, etniskt och partipolitiskt obunden ideell
förening med uppgift att verka för förbättring av levnadsvillkoren för människor
som insjuknat i cancer.
Föreningen kan även stödja forskning och fortbildning samt bedriva
opinionsbildning och information kring frågor som berör cancersjukdomar.
Resurserna till verksamheten skapas genom insamlade medel, gåvor och bidrag
samt andra medel som kan tillfalla föreningen.
§ 3 Säte
Föreningens säte är Stockholm.
§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§ 5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen särskilt utsedda
personer.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
§ 7 Stadgeändring
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.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som
styrelsen.
§ 8 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut i två på varandra följande årsmöten.
Beslutet skall i båda mötena ha biträtts av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Vid beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar
skall användas till främjande av levnadsvillkoren för människor som drabbats av
cancer. I beslutet skall fastställas mottagare av tillgångarna.

§ 9 Medlemskap
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Var och en som vill stödja CancerRehabFonden:s grundidé kan bli medlem.
Medlemmar kan vara enskilda personer, organisationer eller företag. Medlemskap
erhålls genom att betala stadgad årsavgift till föreningen. Avgiften kan
bestämmas till olika belopp för skilda medlemskategorier. Varje medlem äger en
röst vid årsmöten och föreningsmöten. Medlem som motverkar föreningens
verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
§ 10 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet för kommande verksamhetsår. Ny
medlem som erlägger avgift efter den 31 oktober räknas som medlem för
påföljande år.
§ 11 Årsmöte, tidpunkt, kallelse
Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av
maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före årsmötet tillställas
medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista publiceras
på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning eller
annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det
anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse,
verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens
yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före
årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
§ 12 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet. Styrelsen skall på årsmötet avge yttrande över förslaget.
§ 13 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och inom bestämd tid anmält
sin avsikt att närvara vid mötet har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte
utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och
förslagsrätt på mötet.
§ 14 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.
§ 15 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering).
Med undantag för beslut angående stadgeändring avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan antingen vara absolut eller
relativ.
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Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som
erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster
förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än
hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske
genom sluten omröstning.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är ordföranden inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
§ 16 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
Ledamot ska uppfylla de krav som ställs på ledamöter enligt Svensk
Insamlingskontrolls regelverk. Anställd, uppdragstagare eller eljest verksam
person inom föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i
föreningen.
§ 17 Dagordning vid årsmötet
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två personer som rösträknare samt att jämte ordföranden justera
protokollet
4. Fastställande av Röstlängd
5. Fråga om Årsmötets utlysts stadgeenligt
6. Godkännande av förslag till Dagordningen
7. Behandla Styrelsens Verksamhetsberättelse och Årsredovisning (resultat
o balansräkning)
8. Behandla Revisorernas berättelse
9. Fastställa Resultat- och balansräkning samt beslut om Uppkommet
resultat.
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen ledamöter
11. Behandling av propositioner (Styrelsens förslag) och motioner (inkomna i
rätt tid)
12. Anmälan av styrelsens Verksamhetsplan (för innevarande år)
13. Fastställande av Årsavgift (för nästa år)
14. Fastställande av Styrelsearvode
15. Val av
a) ordförande för föreningen tillika styrelsen för en tid av 1 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av 2 år
d) revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val deltar inte
styrelsens ledamöter
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall
utses som sammankallande
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16. Annat ärende som enligt lag eller stadgarna ankommer på Årsmötet att
behandla
17. Beslut om datum och plats för nästa Årsmöte
18. Årsmötets avslutande
Not: Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i Kallelsen till årsmötet.
Årsmöteshandlingar:
Deltagarlista, pkt 4. Kallelse, pkt 5. Dagordning, pkt 6. Verksamhetsberättelse, pkt
7. Årsredovisning, pkt 7.
Proposition(er) o Motion(er), pkt 11. Revisionsberättelse, pkt 8, Verksamhetsplan,
pkt 12. Valberedningens förslag med mandattid angiven för Styrelse och
Revisorer, pkt 15. Valberedning (nuvarande), pkt 15.
§ 18 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla
till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar
begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för
begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 28 dagar
kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse till extra
årsmöte skall av styrelsen senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna.
Vidare skall kallelse jämte förslag senast sju dagar före mötet kungöras på
föreningens hemsida.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller
vad som sägs i § 13 och § 14.
§ 19 Valberedning, sammansättning, åligganden
Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter valda av
årsmötet. Styrelseledamot, anställd, uppdragstagare eller eljest verksam person
inom föreningen får inte väljas till ledamot av valberedningen.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst två ledamöter så
bestämmer. Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet lägga förslag
till val av styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant. tillfråga
styrelseledamöter vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för
nästa mandattid. Revisor och revisorssuppleant skall också få samma fråga.
Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningens förslag anslås på
föreningens hemsida.
§ 20 Revision
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-,
extra föreningsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
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Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före
årsmötet.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
§ 21 Styrelsen
Sammansättning
Styrelsen sätts samman utifrån den kompetens som CancerRehabFondens
verksamhet behöver.
Styrelsen består av ordförande samt minst fem och högst sju ordinarie
ledamöter, tillika med minst två och högst fyra suppleanter. Styrelsen utser inom
sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för
ledamot kan suppleant inträda enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt
samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt
men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får
utses till befattning inom styrelsen.
Åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och
ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall utse och anställa generalsekreterare, som inför styrelsen skall
ansvara för den operativa verksamheten.
Ordföranden är föreningens officiella representant.
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att
föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut
efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordförande träda in i ordförandens
ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter
kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande och bland dem
ordförande eller vice ordförande. För alla beslut krävs att minst hälften av
styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får ej ske genom
ombud. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande
mening skall antecknas till protokollet.
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