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Stadgar för Lymf Sverige  
 
§ 1. Vision och mål  
Organisationens namn är Lymf Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbundet 
som arbetar med intressepolitiska frågor nationellt och dess självständiga 
medlemsföreningar med fokus på aktiviteter, informationsarbete för medlemmar, politiker 
och tjänstemän i respektive region, vårdpersonal samt andra med intresse i den närhet 
föreningen arbetar. Gemensamt är lymfsjukdomar som kan ge funktionshinder om diagnos, 
vård eller behandlingar inte ges.  
 
Förbundet ger medlemsföreningar stöd och utbildning i sitt lokala arbete och till de som vill 
starta upp en ny avdelning.  
 
Förbundet ger enskilda medlemmar utan medlemsförening stöd för lokala möten men även 
för uppstart av medlemsförening. 
 
Förbundet står för samarbete med medlemsföreningar inom Sverige som aktivt vill arbeta 
för och till ödemiker. 
 
Förbundet står för gemensam plattform i sociala medier och andra arrangemang där 
medlemsförening givetvis är en naturlig aktör som även står på egna ben. 
 
Årsmöten och ordförandekonferenser är de naturliga mötesplatser för att utbyta 
information mellan förbundet och medlemsföreningarna förutom sociala medier och övrig 
kommunikation. 
 
Målet är att enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientsäkerhetslagen 
(210:659) få alla regioner, med ansvar för att ge länets innevånare, en god hälsa och en 
optimal vård på lika villkor till alla ödemiker snarast, oavsett ödem. Ett nationellt förbund 
verkar för att vården ska vara lika oavsett bostadsort i Sverige.  
 
Organisationen har sitt säte i Stockholms län och är rikstäckande. Organisationen är 
partipolitiskt och religiöst obundet.  
 

§ 2. Organisation  
Högsta beslutande organ för Lymf Sverige är årsmötet. Mellan årsmöten leds Lymf Sverige 
av styrelsen, som också är ansvarig för att verkställa årsmötets beslut. Organisationen kan 
kalla till ordförandemöten, som ett rådgivande organ.  
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§ 3. Medlemskap  
Villkor för medlemskap  

Enskilda personer med lymfsjukdom kan ansöka om att bli medlem. Övriga enskilda 
personer, företag eller organisationer kan ansöka att bli stödmedlem. Fristående lokala 
föreningar som arbetar för optimal ödemvård samt inte ingår i annat ödemförbund, kan 
ansöka om att bli medlemmar i Lymf Sverige. Genom sitt medlemskap ansluter sig 
föreningen till Lymf Sveriges stadgar, programhandlingar och funktionshindersdefinition.  
 

Namnet på medlemsföreningen behöver inte innehålla Lymf men föreningen ska klart 
informera om att den är medlem i Lymf Sverige. Vi ser ändå gärna att Lymf ingår om 
medlemsföreningen vill det. 
 
Medlemsföreningar ska:  

 utöva sin verksamhet genom årsmöte, medlemsmöten, styrelsemöten och vid behov, 
arbetsgruppsmöten. Kan genomföras digitalt. 

 bedriva intressepolitik i egna region- eller landstingsområdet med stöd av Lymf 
Sverige. Intressepolitik bedrivs till, men även med, lokala aktörer som politiker, 
tjänstemän och leverantörer av tjänster för ödemiker. 

 samverka med regionen och dess politiker och tjänstemän för att höja kompetensen 
avseende ödem för enskild patient i det upptagningsområde som regionen har.  

 ha egen ekonomi genom att söka de bidrag som regionen med flera ger till lokal 
patientförening, samt medlemsavgifter och inkomst av arrangemang.  

 vara representativ för den grupp av människor med funktionsnedsättning den 
företräder. Med att vara representativ menas att mer än hälften av ledamöterna i 
styrelsen  

o har en egen funktionsnedsättning dvs någon form av ödem 
- är närstående till vuxen eller barn med funktionsnedsättning 

o har kunskaper inom området  

 

Att bli medlem  

Enskilda och övriga personer kan ansöka om att bli medlem via hemsidan. En förening som 
vill bli medlem i Lymf Sverige ska ansöka om detta skriftligt tillsammans med ekonomiska 
underlag och samtidigt visa att den uppfyller medlemsvillkoren. Vid behov för support, 
kontakta styrelsen för Lymf Sverige. Ansökan behandlas på nästa styrelsemöte. 
 
Inga andra organisationer än medlemsföreningarna och de enskilda medlemmar som har 
betalt årsavgift, ska vara fullvärdiga medlemmar med rösträtt.  
 
Årsmötet kan på förslag från förbundets styrelse utse person till hedersmedlem i Lymf 
Sverige. Till hedersmedlem utses den som har bidragit till förbundets verksamhet på ett 
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synnerligen förtjänstfullt sätt. Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift och har inte 
rösträtt. 
 
 
Att vara medlem  

Avgift för medlemskap ska ligga på en låg nivå för nystartade patientföreningar första året. 
Därefter och för redan etablerade föreningar, betalas ordinarie avgift. Särskild avgift för 
enskilda personer och stödmedlemmar. Ändring av avgift för nästkommande år, tas beslut 
om på årsmötet.  
 
Uteslutning  

Medlemsförening som bryter mot Lymf Sveriges stadgar, inte längre uppfyller 
medlemsvillkoren, inte betalar beslutad medlemsavgift, skadar Lymf Sveriges verksamhet 
eller gör Lymf Sveriges uppgift svårare, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av 
årsmötet. Återbetalning av medlemsavgiften görs ej. 
 
Utträde  

Medlem och förening kan utträda ur föreningen efter skriftlig anmälan. Avgången  
ur föreningen sker vid det helårsskiftet som inträffar efter att uppsägningen  
ägt rum. 
 

Rättigheter vid uteslutning/utträde av medlemsföretag som avgått eller uteslutits ur 
föreningen, äger inte rätt att återfå inbetalade belopp och ej heller sin eventuella del i 
föreningens tillgångar. Uteslutet företag äger dock rätt att framföra sin klagan inför 
stämman. 
 

§4. Årsmöte  
Högsta beslutande organ för Lymf Sverige är årsmötet. Årsmöte hålls före maj månads 
utgång.  
 
Datum för årsmötet fastställs av styrelsen och kallelse ska skickas till 
medlemsorganisationerna minst en månad innan årsmötet. Handlingar till årsmötet ska 
skickas till samtliga medlemsorganisationer och fullvärdiga medlemmar senast två veckor 
före årsmötet. Utskick sker digitalt eller för den som inte har möjlighet och som själv hör av 
sig, per post. Om kallelse och handlingar skickats i tid anses årsmötet vara behörigt kallad.  
 

I årsmöteshandlingarna ska följande alltid ingå: 
1. Verksamhetsberättelse, beskriver föreningens verksamhet under det gångna 

verksamhetsåret. 
2. Resultat- och balansräkning, visar vilka intäkter och kostnader som föreningen haft 

under gångna verksamhetsåret. Samt visar föreningens tillgångar och skulder.    
                                             



 
 

4 
 

3. Verksamhetsplan för nästa år, presenterar föreningens verksamhet för det  
           kommande året. 

4. Budget för nästa år, presenterar den ekonomiska planen under det innevarande eller 
kommande året. 

5. Styrelsens förslag. 
6. Motioner från medlemmar. 
7. Valberedningens förslag 

 
 

Ombud  

Ombud för medlem, antingen personligen eller genom fullmakt, får inte företräda mer än en 
röst utöver sin egen. På årsmötet är medlemsföreningarnas ordförande eller av 
medlemsorganisationen utsedd ersättare ombud. Årsmötets ombud har förslags, yttrande 
och rösträtt. 
 
Rätt att väcka förslag till årsmötet 

Årsmötet ska behandla förslag från styrelsen samt motioner från medlemsföreningarna eller 
medlemmar. För att tas upp på årsmötet ska en motion ha kommit till Lymf Sverige senast 
fyra veckor före årsmötet. 
 
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

Styrelseledamöter i Lymf Sverige har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Revisorer har 
närvarorätt under hela årsmötet och yttrande- och förslagsrätt i frågor som ligger inom 
revisorernas uppdrag.  
 

Valberedningens medlemmar har i sin roll som valberedning, närvarorätt under hela 
årsmötet och yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör val av förtroendeposter i Lymf 
Sverige.  
 
Årsmötets beslutsregler  

Beslut fattas med enkel majoritet, utom vid beslut om upplösning av Lymf Sverige som 
måste fattas med två tredjedelars majoritet. Vid oavgjorda omröstningar avgör årsmötets 
tjänstgörande ordförande utom vid personval, då lottning ska ske. Personval ska ske slutet 
om någon begär det.  
 
Beslut om att ändra i stadgarna kan justeras och träda i kraft omedelbart om årsmötet 
beslutar det. Annars träder de i kraft då protokollet från årsmötet är justerat, max fyra 
veckor efter årsmötet.  
 
Dagordning årsmötet  

1. Mötets öppnande 

2. Val av årsmötesordförande  
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3. Val av årsmötessekreterare  

4. Val av två justerare tillika rösträknare  

5. Godkännande av dagordning 

6. Fastställande av röstlängd 

7. Årsmötets behöriga utlysande (enligt stadgar tre månader innan möte) 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning  

10. Revisors berättelse  

11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

12. Fastställande av medlemsavgifter för medlemsförening, enskild- och stödmedlem 

13. Fastställande av eventuella arvoden 

14. Förslag från styrelsen, inklusive budget och verksamhetsplan för nästa år 

15. Motioner från medlemsföreningar och medlemmar 

16. Val av styrelsens ordförande 

17. Val av styrelseledamöter 

18. Val av revisor och revisorsersättare 

19. Val av valberedning 

20. Mötes avslutande 

 

Hantering av årsmötesfrågor mellan årsmöten 

Styrelsen kan förrätta fyllnadsval av sådana poster som utses av årsmötet.  
 
Extra årsmöte  

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen beslutar det eller om revisorerna eller minst en 
tredjedel av medlemsföreningar (minst två) begär det. Om ett årsmöte inte har kallats i tid 
eller årsmötet inte anses behörig måste styrelsen kalla till ett extra årsmöte. 
 

Extraårsmötet ska hållas snarast, dock senast sex månader efter den ordinarie årsmötet eller 
efter det att begäran inkommit. I den mån det är möjligt kan digitala möten ske. 
 
Kallelse och handlingar till extra årsmöte ska skickas senast två veckor före årsmötet. Extra 
årsmötet kan endast behandla den eller de frågor som föranlett inkallandet. I övrigt gäller 
samma regler som för ett ordinarie årsmöte.  
 

§ 5. Ordförandemöte  
Ordförandemötet består av medlemsföreningarnas ordförande eller den ersättare som 
utsetts. Styrelsen kan kalla till ordförandemöte. Dessa är främst ett rådgivande organ. 
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Datum för ordförandemöte fastställs av styrelsen för Lymf Sverige. Kallelse ska skickas till 
medlemsföreningarna senast en månad före mötet. Frågor som ska behandlas på 
ordförandemötet ska vara beredda av styrelsen för Lymf Sverige och handlingar ska skickas 
senast två veckor före mötet.  
 

Ordförandemötet leds av styrelsens ordförande eller, vid förfall, vice ordförande eller annan 
styrelseledamot.  
 

Revisor i Lymf Sverige, har närvarorätt samt yttrande- och förslagsrätt i frågor som ligger 
inom ramen för dennes uppdrag.  
 

Ordförandemötet kan också bjuda in andra personer och kan ge en person närvaro- och 
yttranderätt för hela eller delar av ordförandemötet.  
 

§ 6. Styrelsen  
Årsmötet väljer en ordförande samt minst fyra och högst tolv ledamöter. Styrelsen ansvarar 
för Lymf Sveriges ekonomi, förvaltning och verksamhet samt uppfyller i övrigt årsmötets 
beslut och dessa stadgar. Styrelsen har rätt att företräda Lymf Sverige inom de ramar som 
årsmötet beslutat.  
 

Styrelsen håller ett konstituerande möte direkt efter årsmötet och fastställer själv sin 
arbetsordning.  
 
Styrelsen fastställer tid och plats för sina sammanträden och är beslutsmässig då minst 
hälften av ledamöterna är närvarande.  
 

§ 7. Valberedning  
Årsmötet utser valberedningen och dess sammankallande.  
 
Valberedningens arbete består av årligen intervju med årets ledamöter för att förstå vilka 
behov som finns inför kommande årsmöte.  
 
Valberedningen skickar inför årsmötet förslag till styrelsen för ordförande, ledamöter samt 
förtroendevalda revisorer. Inklusive förslag till arvode. 
 
 
 
 

§ 8. Räkenskaper och revision 
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Räkenskaper för Lymf Sverige förs per kalenderår. Årsmötet antar regler och utser 
förtroendevald revisor som har till uppgift att granska Lymf Sveriges förvaltning och 
verksamhet. 
  
Styrelsen ska i god tid innan årsmöteshandlingar ska skickas ut,  lämna 
förvaltningsberättelse som innehåller resultat- och balansräkning till revisorn för 
granskning. 
 

§ 9. Upplösning 
Beslut om att upplösa Lymf Sverige kan bara fattas av två på varandra följande årsmöten 
varav en ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid upplösning övertar medlemsföreningarna Lymf  
Sveriges tillgångar.  
 

Förslag om upplösning ska anges särskilt i årsmöteshandlingarna.  
 

§ 10. Förändring av dessa stadgar 
Beslut om att ändra i dessa stadgar ska fattas av årsmöte. För sådant beslut krävs minst två 
tredjedelars majoritet.  
 
 

Uppdaterade stadgar som antogs vid årsmötet 20200423 


