Antaget av årsmötet 2021

(Organisationsnummer)

Stadga för Patientförening för transpersoner
§1. Organisation och syfte
mom1. Föreningens juridiska namn är Patientförening för transpersoner.
mom2. Patientförening för transpersoner är nationellt verksam med säte i Stockholm.
mom3. Patientförening för transpersoners syfte är att verka för att förbättra den könsbekräftande
vården, dess vårdkedja samt eftervården.
Föreningen är rättighetsbaserad och jobbar för förändring i samverkan med könsbekräftande vården
och civilsamhällesaktörer med liknande mål och syfte.

mom4. Patientförening för transpersoner är religiöst och partipolitiskt obunden.

§2. Medlemsskap
mom1. Alla transpersoner, personer med könsinkongruens och närstående till dessa kan bli
medlemmar i Patientförening för transpersoner.
mom2. För att bli medlem behöver den av årsmötet beslutade medlemsavgiften betalas.
mom3. Patientförening för transpersoners styrelse kan utesluta medlem som inte följer
dessa stadgar eller som på annat vis allvarligt skadat eller riskerar att skada föreningens
anseende. Beslut om uteslutning kan skriftligt överklagas till årsmötet eller styrelsen.

§3. Årsmötet
mom1. Årsmötet är Patientförening för transpersoners högsta beslutande organ
mom2. Ordinarie årsmöte hålls mellan februari och april månad årligen.
mom3. Styrelsen kallar medlemmarna till årsmötet minst 4 veckor innan årsmötet äger rum.
Kallelse skickas ut per mail. Kallelsen ska innehålla datum, tid och plats för årsmötet.
mom4. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på årsmötet.
mom5. Propositioner skickas ut till medlemmarna senast 4 veckor innan årsmötet äger rum.
mom6. Motioner ska inkomma till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet äger rum.
mom7. Punkter som alltid ska ingå i dagordningen för årsmötet:
● Mötets öppnande
● Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare och rösträknare
● Fastställande av röstlängd
● Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
● Fastställande av dagordning
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Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Behandling av propositioner och motioner
Fastställande av medlemsavgift
Val av ordförande
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Årsmötets avslutande

mom8. Verksamhetsåret och den ekonomiska redovisningen följer kalenderåret.
mom9. Extra årsmöte ska hållas om styrelsen, en majoritet av medlemmarna eller
revisorerna begär det. Kallelse och handlingar inför det extra årsmötet ska skickas till
medlemmar senast 2 veckor innan årsmötet. Endast frågor som lyfts i utskickade
dagordningen tas upp på extra årsmötet.

§4. Styrelsen
mom1. Styrelsen är ansvarig för att förvalta Patientförening för transpersoner mellan
årsmötena och är ansvarig inför årsmötet.
mom2. Alla medlemmar kan väljas till styrelsen. En person som nomineras till styrelsen
behöver inte vara medlem sedan tidigare. Styrelseledamöter samt ordförande väljs in på en
mandatperiod om ett år. Ordförandes sammanhängande mandattid kan högst uppgå till åtta
år. En ledamots sammanhängande mandattid kan högst uppgå till åtta år.
mom3. Styrelsen väljs av årsmötet och består av en ordförande och minst två och max sex
ledamöter. Årsmötet kan välja in max sju ersättare.
mom. 4 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt ifall ordförande eller en
majoritet av ledamöterna sammankallar. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av
styrelsemedlemmarna är närvarande.
mom 5. Om ordföranden avgår under pågående mandatperiod har styrelsen rätt att utse en
styrelseledamot till ordförande. Om detta inte är möjligt, eller om styrelsen inte är fulltalig,
ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Om en ledamot avgår under pågående mandatperiod
och detta leder till att styrelsen inte är fulltalig ska styrelsen kalla till extra årsmöte.

§5. Beslut och omröstning
mom.1 På både årsmöte och vid styrelsemöten gäller enkel majoritet vid omröstning.
Undantaget är beslut om stadgeändring på årsmöte, se §8.
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mom.2 Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Används den inte, eller om ordförande är
frånvarande, avgörs beslut genom lottning. Detta gäller dock inte vid personval.
mom.3 Vid personval gäller att:
• Varje person som ska väljas måste få egen majoritet.
• Om inte tillräckligt många personer får egen majoritet ska man tillsätta resten av platserna
med en andra valomgång, där egen majoritet inte är nödvändig.
mom 4. Signerade protokoll från styrelsemöten samt årsmöten ska finnas tillgängliga på
medlemmarnas begäran senast två månader efter mötesdatum.

§5. Revision
mom1. Årsmötet väljer minst en person till revisorer för Patientförening för transpersoner till
att granska föreningens ekonomi och verksamhet.
mom2. De som sitter i styrelsen kan inte väljas till revisor. Revisorer behöver inte vara
medlem i Patientförening för transpersoner.

§6. Valberedning
mom1. Årsmötet väljer minst en person till valberedning för Patientförening för transpersoner
för att bereda nästkommande val till styrelse, revisorer och valberedning.
mom2. De som sitter i styrelsen kan inte väljas till valberedning. Valberedare behöver vara
medlem i Patientförening för transpersoner. En person som nomineras till valberedningen
behöver inte vara medlem sedan tidigare. Valberedare väljs på mandatperiod om ett år.
Valberedarens sammanhängande mandattid kan högst uppgå till åtta år.

§7. Tolkning av stadgan
mom1. Vid oklarheter har styrelsen rätt att tolka stadgan och den förnyade tolkningen ska
informeras revisorerna..

§8. Ändring av stadgan
mom1. För ändringar i stadgan krävs två tredjedelars majoritet på ett ordinarie årsmöte eller
enkel majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
mom2. För ändringar i §1. Organisation och syfte och §8. Ändring av stadgan krävs enhälligt
beslut eller två tredjedelars majoritet på två av varandra följande årsmöten.

§9. Upplösning av föreningen
mom1. För att upplösa Patientförening för transpersoner krävs beslut med två tredjedelars
majoritet på två av varandra ordinarie årsmöten.
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mom2. Patientförening för transpersoner kvarvarande tillgångar ska tillfalla förening med
verksamhet som har liknande syfte.

