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§ 1 Föreningens firma 

Föreningens firma är LHON Eye Society. 
 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun. 
 

§ 3 Verksamhet/Ändamål 

Föreningen arbetar på ideell grund och har till ändamål att: 
• sprida information om sjukdomen ”Lebers Hereditära Optikus Neuropati” (LHON); 
• genom offentlig insamling mm, verka för ökade resurser för forskning rörande LHON; 
• stödja människor som drabbats av LHON, deras släktingar och andra närstående; 

samt 
• facilitera erfarenhetsutbyte/kunskapsöverföring mellan alla berörda. 

 
Föreningen skall vara demokratisk, opolitisk och religiöst obunden. 

 

§ 4 Organisation 

LHON Eye Society är ansluten som branschförening till Synskadades Riksförbund. 
 

Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna inom 
Synskadades Riksförbund har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden. 

 
Föreningen är även medlem Riksförbundet Sällsynta diagnoser. 

 

§ 5 Medlemskap 

Medlemskap i föreningen uppkommer genom ansökan och registrering hos styrelsen. 

Medlemskap ger rätt att utöva rösträtt vid föreningsstämma. 

Medlemmarna ska sympatisera med Synskadades Riksförbunds arbete och 
värderingar. 

 

§ 6 Medlemsavgifter 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av föreningens 
årsstämma. 

 

§ 7 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår, 0101 - 1231. 
 

§ 8 Revision 

För granskning av föreningens årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses för 
tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits en revisor. Senast två veckor innan 
ordinarie föreningsstämma skall revisorn avlämna en undertecknad 
revisionsberättelse till styrelsen. 
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§ 9 Föreningsstämma/årsmöte 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång. Föreningsstämman ska hållas i Stockholm eller den ort som 
styrelsen beslutar. 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor 
före stämman. Kallelse till medlemmarna skall ske skriftligen genom brev, e-post eller 
per fax. I kallelsen skall anges tid och plats för föreningsstämman samt uppgift om 
förekommande ärenden. Styrelsen kallar till föreningsstämma. 

 
På ordinarie föreningsstämma/årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
5. Fastställande av dagordning 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse. 
7. Beslut om godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8. Redogörelse för styrelsens arbete under året 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
10. Fastställande av medlemsavgifter 
11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
12. Val av ordförande i föreningen 
13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 
14. Val av revisor samt suppleant 
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
16. Övriga frågor 

 
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar 
får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

 
§ 10 Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är 
nödvändigt eller när minst 1/4 (en fjärdedel) av medlemmarna kräver detta genom en 
skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som 
medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra föreningsstämma får endast de 
ärenden som angivits i kallelsen behandlas. 

 
Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast två veckor före stämman. 

 
§ 11 Styrelsen 

Styrelsen verkställer föreningsstämmans beslut samt leder förenings verksamhet 
mellan föreningsstämmans sammanträden. Styrelsen skall fatta beslut om 
firmateckning, regler för medlemskap, riktlinjer för föreningens revision och 
medelsförvaltning samt bereda dagordning inför föreningsstämman. Styrelsen ska 
alltid fatta beslut i enlighet med föreningens stadgar och beslut av 
föreningsstämman. 
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Styrelsen skall bestå av minst fem och högst elva ledamöter. Om stämman finner 
det lämpligt, får högst fyra suppleanter utses. Styrelsens ledamöter utser själva en 
mötesordförande. Styrelsen väljs årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden till 
dess nästa ordinarie stämma har hållits. 

 
Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst hälften av antalet 
styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
gäller den mening som erhållit ordförandens eller, vid dennes frånvaro, vice 
ordförandens röst. Numrerade protokoll ska upprättas över styrelsens sammanträden. 

 
§ 12 Rösträtt 

Varje medlem äger en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud. 
 

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning 
(votering). 

 
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon 
begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel 
majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens 
ordförande biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning. 

 
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för 
vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på mötet personligen eller genom ombud. Vid förhinder att närvara 
personligen finns även möjlighet att delta per telefon eller via Internet, t ex Skype. 

 
§ 14 Regler för ändring av stadgarna 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningens årsmöte med minst 2/3 
(två tredjedelar) av antalet avgivna röster. Förslag om ändring av stadgarna får ges 
såväl av medlem som av styrelsen. 

 
De paragrafer som fastställts av Synskadades Riksförbunds kongress, kan ändras 
endast av kongressen. Kongressens ändringar i de obligatoriska paragraferna gäller 
automatiskt för branschföreningens stadgar efter kongressens beslut och ska 
rapporteras till årsmötet. 

 

§ 15 Skyldigheter som branschföreningen till SRF 
 

Föreningen ska senast den 15 maj varje år skicka verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redovisning och revisionsberättelse för närmast föregående år till Synskadades 
Riksförbund. 

 
Föreningen ska rapportera förändringar i styrelsens sammansättning till 
riksförbundet. 

 

När föreningens stadgar ändrats, ska de skickas till riksförbundet. 
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Föreningen ansvarar för att kontinuerligt hålla sin del av medlemsregistret aktuell. 
 

Branschföreningen ska på uppmaning av riksförbundet betala årsavgiften. 
Branschföreningen ska även i övrigt följa de föreskrifter som riksförbundets styrelse 
beslutar om. 

 
§ 16 Ombud vid SRF:s kongress 

 
Branschföreningen utser ett ombud med ersättare till Synskadades Riksförbunds 
kongress. Endast synskadade medlemmar och medlemmar som är vårdnadshavare 
till barn med synskada som ej fyllt 18 år kan utses till ombud vid riksförbundets 
kongress. 

 
Ett ombud kan endast representera ett distrikt eller en branschförening. Ombud får ej 
vara ledamot av Synskadades Riksförbunds styrelse. 

 
§ 17 Utträde 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen 
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

 

§ 18 Uteslutning 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har 
försummat att betala beslutad medlemsavgift, motarbetat föreningens ändamål, eller 
uppenbarligen skadat föreningens intressen, brutit mot föreningens stadgar eller mot 
beslut fattat av föreningsstämman eller föreningens styrelse. 

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått ta del av de 
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får 
inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss, av föreningsstyrelsen 
angiven tid, minst 60 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. 

 
Medlem som uppenbarligen skadar Synskadades Riksförbund kan varnas och 
uteslutas ur SRF. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag 
av berörd branschförening, lokalförening eller distrikt. 

 
§ 19 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 (två tredjedelar) 
av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar, efter 
avdrag för eventuella utgifter och kostnader, överlämnas till verksamhet med 
liknande syfte för välgörande ändamål inom LHON-området. Beslut om fördelning av 
föreningens tillgångar fattas av årsmötet med minst 2/3 (två tredjedelar) av antalet 
avgivna röster. 


