
Stadgar för Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet
(Redaktionell revidering av stadgan har gjorts efter landsmötets beslut 2015-04-10 om namnbyte från Förbundet 
Rörelsehindrade till Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet.)

§ 1 NAMN

Förbundets namn är Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet.

§ 2 ÄNDAMÅL

Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet är en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt 
obunden med uppgift att verka för att personer med funktionsnedsättningar skall uppnå full 
delaktighet och jämlika levnadsvillkor med andra i samhället. 

Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet hävdar respekten för demokrati, jämställdhet, 
mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

§ 3 SÄTE 

Förbundet har sitt säte i Stockholms kommun. Förbundsstyrelsen äger rätt besluta om ändring av 
förbundets säte.

§ 4 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 

Förbundet är organiserat i Riksförbund

Övriga organisationsled kan vara lokalföreningar, nätverk, arbetsgrupper eller andra strukturer 
som bedöms lämpliga med hänsyn till förbundets ändamål och fastställda policydokument.

§ 4.1 Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets beslutande organ

Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets högsta beslutande organ är Landsmötet.

Förbundsstyrelsen kan genomföra rådgivande medlemsenkäter mellan landsmötena. Genomförda
medlemsenkäter skall anmälas vid närmast kommande landsmöte.

Lokalföreningar, nätverk, arbetsgrupper eller andra strukturer där medlemmar verkar för 
Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet, beslutar själva om och genomför aktiviteter som inte 
påverkar förbundets ekonomi om det stämmer överens med manifest och verksamhetsprogram. 
Om någon medlem finner att beslut eller aktivitet är olämplig skall förbundsstyrelsen meddelas 
detta.

§ 5 MEDLEMSKAP 

§ 5.1 Grunderna för medlemskap 

Två slag av medlemskap finns i Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet, dessa är:

1. Medlemskap som medför närvarorätt, yttranderätt, rösträtt, förslagsrätt och valbarhet 
inom organisationen erhåller enbart den som

− anser sig ha en funktionsnedsättning
− erlägger fastställd avgift för innevarande verksamhetsår till Förbundet FöR delaktighet 

och jämlikhet,



− vill verka för förbundets ändamål och intressepolitiska inriktning i enlighet med dessa 
stadgar och av landsmötet fastställda policydokument.

2. Medlemskap som solidaritetsmedlem medför närvarorätt, yttranderätt och kan erhållas av den
som 

- inte anser sig ha en funktionsnedsättning,
- erlägger fastställd avgift för innevarande verksamhetsår till Förbundet,
- vill verka för Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets ändamål och intressepolitiska 

inriktning i enlighet med dessa stadgar och av landsmötet fastställda policydokument.

§ 5.2 Utträde ur Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet

Medlem kan på egen begäran utträda ur Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller avsiktligt skadar föreningen kan av Förbundet 
FöR delaktighet och jämlikhets styrelse uteslutas ur Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet. 
Vederbörande äger närvaro- och yttranderätt när ärendet behandlas av förbundsstyrelsen. 
Medlem som utesluts eller utträder äger inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.

§ 6 MEDLEMSAVGIFTER

Medlem erlägger medlemsavgift. Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets landsmöte fastställer
storleken på medlemsavgiften. 

Medlemsavgift avser kalenderår och skall erläggas före utgången av april månad.

§ 7 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIOD

Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets verksamhets- och räkenskapsperiod är kalenderår.

§ 8 FÖRBUNDET FöR DELAKTIGHET OCH JÄMLIKHETs LANDSMÖTE

§ 8.1 Ordinarie landsmöte

Landsmötet är Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets högsta beslutande organ. 

Landsmöte hålls varje år före den 15 oktober på plats och tidpunkt som beslutas av 
förbundsstyrelsen.

Tid och plats för landsmötet skall per e-mail eller per post meddelas alla medlemmar, enligt 
denna stadga,  minst två månader innan det skall äga rum. 

Solidaritetsmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Medlem ska anmäla deltagande i Landsmöte senast 3 veckor innan Landsmöte.

Följande handlingar skall per e- mail,  post eller på annat tillgängligt sätt tillsändas samtliga 
medlemmar som anmält deltagande på landsmötet senast två veckor innan landsmötet skall äga 
rum: bokslut för förbundet och dess eventuella bolag; verksamhets- och revisionsberättelser; 
innevarande års budget; valberedningens förslag till styrelse, ordförande, revisorer och 
suppleanter; förbundsstyrelsens förslag; motioner med förbundsstyrelsens yttrande, samt förslag 
till arbetsplan och riktlinjer för nästkommande budgetår.

Dessa handlingar skall även sändas till de medlemmar som begär det.



§ 8.2 Extra landsmöte

Extra landsmöte kan inkallas
- på begäran av förbundets revisorer,
- av förbundsstyrelsen,
- på begäran av minst 1/3 av förbunds medlemmar, kategori 1

Kallelse med angivande av tid och plats för extra landsmöte skall per e-mail eller per post 
meddelas alla medlemmar, enligt denna stadga, minst en månad innan det skall äga rum.

Medlem ska anmäla deltagande i  extra Landsmöte senast 3 veckor innan Landsmöte.

Erforderliga handlingar avseende de frågor som skall behandlas av extra landsmötet skall per e- 
mail,  post eller på annat tillgängligt sätt tillsändas samtliga medlemmar som anmält deltagande 
på extra landsmötet senast två veckor innan det skall äga rum.

Dessa handlingar skall även sändas till de medlemmar som begär det.

På extra landsmöte får endast de ärenden behandlas som angivits i kallelsen till detta.

§ 8.3 Förhandlingsordning vid Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets landsmöte

Vid ordinarie landsmöte skall följande ärenden behandlas: 
- Fastställande av röstlängd,
- Fråga om landsmötets stadgeenliga utlysande,
- Antagande av dag- och arbetsordning för landsmötet,
- Val av presidium,
- Val av två justerare,
- Val av rösträknare,
- Val av beredande utskott i förekommande fall,
- Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen,
- Fastställande av antal ledamöter i valberedningen,
- Kandidatnomineringar till de val som landsmötet skall företaga,
- Förbundsstyrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelser,
- Revisorernas berättelse angående deras granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och 

räkenskaper,
- Fastställande av balansräkning och resultaträkning,
- Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
- Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår,
- Behandling av i tid inkomna motioner samt förbundsstyrelsens förslag,
- Fastställande av övergripande verksamhetsprogram för nästkommande verksamhetsår,
- Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår,
- Val av förbundsordförande, förekommande år,
- Val av förbundsstyrelsens ledamöter,
- Val av revisorer och revisorssuppleanter,
- Val av valberedning och sammankallande,
- Eventuellt övriga val såsom arbetsgrupper, kommittéer etc.,
- Övriga beredda frågor.

§ 8.4 Omröstningsbestämmelser vid landsmöte 

Vid landsmötet har varje personligen närvarande medlem (kategori 1) en röst. 



Vid lika röstetal både vid öppen och sluten omröstning, avgörs frågan genom lottning.

Ledamöter i förbundsstyrelsen har rösträtt på samma villkor som övriga deltagande 
röstberättigade medlemmar. Dock har förbundsstyrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess 
ansvarsfrihet.

På yrkande av på landsmötet närvarande röstberättigad medlem skall vid fråga som avser val till 
förekommande uppdrag omröstning med slutna valsedlar göras. Härvid får på avgiven valsedel 
anges högst samma antal namn som det antal personer som valet avser.

§ 8.4.1 Medlems rätt till företrädare

Medlem kan representeras av företrädare på Landsmötet om medlemmen p.g.a. sitt      
funktionshinder anser detta nödvändigt.

Medlem som representeras av företrädare skall personligen själv närvara på landsmötet 
tillsammans med av denne utsedd företrädare.

Sådan företrädare har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt utifrån medlemmens mening.
Företrädare kan endast representera en medlem.      

Medlem som representeras vid Landsmötet av företrädare skall skriftligen meddela detta till      
förbundsstyrelsen 3 veckor innan Landsmötet.

Bevittnad fullmakt skall av företrädare medtagas till Landsmötet.

§ 8.4.2 Medlems rätt till  röstning genom ombud.

Medlem som inte kan närvara på Landsmötet kan utöva sin rösträtt genom befullmäktigat        
ombud. Befullmäktigat ombud har således endast rösträtt på Landsmötet. 

Endast medlem (kategori 1) kan vara befullmäktigat ombud.

Ombud kan högst inneha 3 fullmakter.

Medlem som representeras vid Landsmötet av ombud skall skriftligen meddela detta till      
förbundsstyrelsen 3 veckor innan Landsmötet.     

Bevittnad fullmakt skall av befullmäktigat ombud medtagas till Landsmötet.

§ 8.5 Motioner och förslag till landsmötet 

Motioner till ordinarie landsmöte skall vara förbundsstyrelsen tillhanda minst två månader innan 
landsmötet. 

Motioner till extra landsmöte lämnas till förbundsstyrelsen senast fyra veckor innan det skall äga
rum.

Förbundsstyrelsen skall yttra sig över inkomna motioner.

Förslagsrätt tillkommer förbundets revisorer samt kommittéer och beredningar som är valda av 
landsmötet.

Förbundets tjänstemän har yttranderätt.



§ 8.6 Valbarhet 

Valbar till Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets
olika beslutande organ, valberedning, föreningsrevisorer och att utåt företräda förbundet är 
enbart medlemmar som tillhör kategori 1, enligt denna stadga. 

§ 8.7 Val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning 

Ledamöter i förbundsstyrelsen, revisorer och revisorssuppleanter samt valberedning i förbundet 
skall väljas vid ordinarie landsmöte för en mandatperiod av två år. 

Förbundsstyrelsen skall vara sammansatt av minst fem och högst elva ledamöter inklusive 
förbundsordföranden.

Valet till förbundsstyrelsen skall hanteras så att hälften av förbundsstyrelsens ledamöter väljs vid
varje ordinarie landsmöte. 

Förbundsstyrelsens ordförande väljs alltid på två år.

Förbundsstyrelsen konstituerar själv förekommande uppdrag inom förbundsstyrelsen.

Landsmötet skall välja två revisorer, och  suppleant för dessa.

Företar extra landsmöte val av förbundsstyrelse, revisorer och revisorssuppleanter avser valet 
tiden intill närmast kommande ordinarie landsmöte.

§ 8.8 Protokoll 

Vid landsmöte skall protokoll föras

Protokollet skall vara utskrivet och undertecknat av mötesordföranden, protokollföraren och 
valda justerare senast två månader efter att landsmötet ägt rum.

Protokoll från landsmöte tillsänds medlemmar som begär det.

§ 9 FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH ARBETSUTSKOTT

§ 9.1 Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan landsmötena. Dess uppgift är 
att:

- verkställa landsmötes beslut, 
- förvalta och vårda förbundets tillgångar, 
- samordna och leda förbundets verksamhet, 
- inom sig utse kassör, sekreterare samt övriga funktioner som förbundsstyrelsen finner behov 

av,
- besluta om inrättande av tjänster,  om löne- och anställningsförmåner, fastställa reglemente, 

befattningsbeskrivningar och instruktioner för de anställda.

Förbundsstyrelsen är solidariskt ansvarig för förvaltning av medel och tillgångar.



Förbundsstyrelsen får delegera beslutanderätt till arbetsutskottet och anställda. Förbundsstyrelsen
är beslutsmässig då mer än hälften av de ordinarie ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika 
röstetal är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande. 

Förbundsstyrelsen sammanträder när förbundsordföranden eller minst en tredjedel av 
ledamöterna så begär. Förbundsstyrelsen skall sammanträda snarast efter att Landsmötet ägt rum 
för att konstituera sig.

När förbundsstyrelsen tar beslut skall protokoll föras. Protokoll tillsänds medlem som begär 
detta. 

Anställda i förbundet är inte valbara till förbundsstyrelsen.

§ 9.2 Arbetsutskott

Förbundsstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott med minst tre ordinarie ledamöter.
När arbetsutskottet tar beslut skall protokoll föras. Beslut av arbetsutskottet skall vara enhälligt. I
annat fall skall frågan hänskjutas till förbundsstyrelsen.

§ 9.3 Firmatecknare

Förbundsstyrelsen utser tre firmatecknare varav minst två skall vara styrelseledamöter att två i 
förening teckna förbundets firma. 

§ 10 RÄKENSKAPER OCH REVISION

§ 10.1 Verksamhets- och räkenskapsperiod 

Förbundet FöR delaktighet och jämlikhets verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

Årsredovisning för det förflutna räkenskapsåret skall avlämnas till revisorerna senast 
den 28 februari.

§ 10.2 Revision 

Revisorerna skall fortlöpande granska förbundsstyrelsens och övriga landsmötesvalda organs 
verksamhet, räkenskaper och förvaltning. 

Revisorerna skall senast tre  månader efter verksamhets- och räkenskapsårets slut, avge 
revisionsberättelser över företagen granskning.

§ 11 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Förbundet kan inträda som medlem i svenska och internationella sammanslutningar i 
överensstämmelse med förbundets inriktning. Beslut om inträde i eller utträde ur sådan 
sammanslutning fattas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen utser förbundets representanter i sådana sammanslutningar. Endast 
medlemskategori 1 kan representera förbundet.

Förbundet skall ha ett varumärke. Det  skall användas av samtliga organ inom Förbundet FöR 
delaktighet och jämlikhet såsom kännetecken för förbundet och dess verksamhet. Varumärket får
ej utnyttjas i sammanhang eller verksamhet oförenligt med förbundets inriktning.



Förbundsstyrelsen beslutar över hur arv och legat skall hanteras.

§ 12 Stadgeändring 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall inges som motion senast 2 månader före Landsmötet. 

Beslut om stadgeändring fattas av landsmöte och måste vid begärd omröstning biträdas med 
minst hälften av de avgivna rösterna. 

Av landsmötet beslutade stadgeändringar träder i kraft två månader efter beslutets fattande.

§ 13 Upplösning av Förbundet FöR delaktighet och jämlikhet

Förbundet kan inte upplösas med mindre än att två på varandra följande landsmöten så beslutar 
med på vardera landsmöte minst tre fjärdedels majoritet. Ett av dessa skall vara ett ordinarie 
landsmöte.

Avveckling och fördelningen av föreningens tillgångar vid upplösningen beslutas av landsmötet.

Tillgångar som erhållits genom donation eller arv, och där det i testamente eller annat 
förordnande meddelats ändamålsföreskrifter, skall i fall av förbundets upplösning efter 
permutation även framgent förvaltas i överensstämmelse med vad som föreskrivits av donator 
eller testator. 

SLUT


