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STADGAR FÖR SVENSKA HPN-FÖRENINGEN,
BARN & UNGDOM.
Stadgar antagna vid konstituerande möte i
Steningevik, Märsta 1993-03-20
§ 1 reviderad vid årsmötet 1994-09-10
§ 6 p, 6 q, 7 och 11 reviderade vid årsmötet 1997-07-19
§ 7 och 10 reviderade vid årsmötet 2007-07-01 (*)

!
!

§ 1 ORGANISATION
Föreningen skall bestå av minst fem HPN-familjer som har eller har haft barn eller ungdom
med HPN. Medlem kan den HPN-familj bli som stödjer den i § 2 angivna
föreningsverksamheten. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan
årsmötena leds föreningen av en styrelse, som kan biträdas av kommittéer. Styrelsen kan
även inom sig utse arbetsutskott. Villkor för stödmedlemskap, se § 8.
Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
§ 2 FÖRENINGSVERKSAMHET
Svenska HPN-föreningen (HPN är en förkortning för Hem Parenteral Nutrition) är en
förening för barn och ungdomar som är beroende av intravenös näringstillförsel och som får
detta i hemmet samt deras familjer.
Föreningens mål är att tillvarata medlemsfamiljernas intressen gällande:
• upplysande och vägledande verksamhet
• hjälpa medlemmarna med råd och vägledning för att få berättigat ekonomiskt
stöd från olika instanser
• verka för att dessa stöd skall vara likartade oberoende av var i Sverige man bor
• verka för gott samarbete och kunskapsutbyte med sjukvårdspersonal, berörd
industri och andra
Föreningen är och verkar ideellt för denna verksamhet
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§ 3 ARBETSPLAN OCH EKONOMISK PLAN
För varje verksamhetsår ska det finnas en arbetsplan och en ekonomisk plan för föreningens
verksamhet. Styrelsen upprättar förslag till dessa planer.
§ 4 ÅRSMÖTE
Årsmöte ska hållas före första oktober varje år. Kallelse till årsmöte utfärdas senast åtta
veckor före årsmötet på sätt som årsmötet beslutar. Årsmöte och annat föreningsmöte är
beslutsmässigt när representant för minst fem medlemsfamiljer i föreningen är närvarande.
Motion till årsmötet kan inges av varje medlemsfamilj i föreningen och ska vara styrelsen
tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över motionen.

Föreningsmöte utöver årsmötet hålls på tid och plats som årsmötet eller styrelsen beslutar.
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§ 5 MÖTESRÄTTIGHETER OCH BESULTSFORMER
Närvaro- och förslagsrätt tillkommer varje medlemsfamilj i föreningen, även stödmedlem.
Beslutsrätt tillkommer endast HPN-familjemedlem. Ingen äger rösträtt i fråga som rör egen
förvaltning eller eget arvode. Beslut sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad
så begär, genom sluten votering. Vid lika röstetal skiljer lotten.
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§ 6 ÅRSMÖTESÄRENDEN
Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden förekomma:
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet, två röstkontrollanter samt
två protokolljusterare
b) Fastställande av antalet röstberättigade medlemsfamiljer.
c) Ställningstagande om stadgeenlig kallelse utfärdats.
d) Beslut om styrelsens verksamhetsberättelse.
e) Beslut om styrelsens ekonomiska berättelse.
f) Föredragning av revisionsberättelsen.
g) Fastställande av balansräkning.
h) Beslut om ansvarsfrihet.
i) Behandling av inkomna motioner och förslag.
j) Fastställande av avgift för nästkommande år.
k) Beslut om ersättningar.
l) Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår.
m) Fastställande av ekonomisk plan (budget) för innevarande verksamhetsår.
n) Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt mandattid.
o) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt minst en
ytterliggare styrelseledamot.
p) Val av en eller två styrelsesuppleanter.
q) Val av en eller två revisorer samt en eller två revisorsuppleanter.
r) Val av valberedning med minst två ledamöter.
s) Förrättande av eventuella ytterliggare val, t.ex. kommittéer.
t) Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte.
u) Övriga frågor.
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§ 7 FÖRENINGSSTYRELSE, KOMMITTÉER OCH REPRESENTATION
Föreningsstyrelsen skall bestå av ett ojämnt antal, och minst fem ledamöter samt en eller två
styrelsesuppleanter. Ordinarie ledamöter utses av årsmötet för två år. Ena året väljs tre
ledamöter och andra året två ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen ska verka för att förenings verksamhet bedrivs i enlighet med vad som stadgats

i § 2.
Styrelsen ska förelägga årsmötet verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt
förslag till arbetsplan och ekonomisk plan (budget).
Särskilda kommittéer, arbetsgrupper och andra representanter eller ombud kan utses av
årsmötet eller föreningsstyrelsen.
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(*) Föreningen ska ingå i Riksförbundet Sällsynta diagnoser för att tillsammans med andra
små handikappföreningar gemensamt kunna påverka och agera i kontakten med
Socialstyrelsen och andra instanser.
Föreningen ska även vara ansluten till Sällsynta diagnosers speciella medlemsregister för
att underlätta bl a redovisning till Socialstyrelsen.
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§ 8 VILLKOR FÖR STÖDMEDLEMSKAP
Stödmedlem har närvaro- och förslagsrätt, men inte rösträtt, på föreningsmöte/årsmöte.
Stödmedlem kan inväljas i arbetsgrupper och kommittéer.
§ 9 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen fastställer.

!

§ 10 EKONOMISK FÖRVALTNING
Räkenskapsår omfattar perioden (*) 1 maj till 30 april från och med räkenskapsåret 2007 –
2008. Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet föreningens medel. Kontanta
tillgångar, som inte är nödvändiga för löpande utgifter skall placeras på räntegivande sätt.
Räkenskaperna ska vara avslutade och jämte styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse överlämnade till revision senast fjorton dagar före årsmötet.
I den ekonomiska berättelsen ska ingå resultaträkning och balansräkning.
§ 11 REVISION
Årsmötet utser en eller två revisorer samt en eller två revisorsuppleanter. Revisor skall följa
styrelsens allmänna verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet
berättelse med förslag rörande fastställande av balansräkning och frågan om ansvarsfrihet.
§ 12 SAMGÅENDE MED ANNAN FÖRENING
Önskar föreningen sammangå med annan förening ska föreningen på ordinarie eller extra
årsmöte fatta beslut härom. Skriftlig överenskommelse ska upprättas om samgåendet. I
överenskommelsen ska intas uppgifter om tidpunkten för samgåendet samt om handhavande
av arkiv och andra tillgångar samt skulder.
§ 13 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningen kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet på årsmötet. Till detta ska varje
medlemsfamilj, senast åtta veckor före mötet, få en skriftlig kallelse av vilken ärendets art
ska framgå. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemsfamiljer (inte
stödmedlemmar) vill upprätthålla verksamheten. Vid upplösning av föreningen ska
eventuella tillgångar tillfalla välgörande verksamhet.

§ 14 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut fattat med 2/3 majoritet på årsmötet.
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Utskriven 2008-05-28

