Stadgar
Demensförbundet

Riksförbundet för demenssjukas rättigheter
Antagna vid kongressen 2018-09-14/15/2022-05-07 -- 08

§1
Förbundets namn
Förbundets namn är Riksförbundet för demenssjukas rättigheter med arbetsnamn
Demensförbundet.
§2
Säte
Förbundets säte är Stockholm.
§3

•
•
•
•
•
•

Ändamål
Förbundet är en patient- och anhörigorganisation som ska verka för att förbättra
förhållandena och livssituationen för personer med demenssjukdom samt stödja
anhöriga och eller närstående.
Förbundet verkar för forskning och utveckling inom området samt sprider kunskap
till såväl allmänhet som beslutsfattare.
Förbundet ger ut tidningen Demensforum.
Förbundet är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.
Förbundet beaktar i sitt arbete alla människors lika värde.
Förbundets styrelse är också styrelse för Stiftelsen Demensfonden.

§4
Organisation
Förbundets organisation:
• Kongress
• Förbundsstyrelse
• Lokalföreningar
• Föreningsårsmöten
• Föreningsstyrelser
§5
Medlemskap
Person med demenssjukdom, samt dennas anhöriga och närstående samt även andra
enskilda personer kan beviljas medlemskap i lokal förening. Alla lokala medlemmar är
medlemmar i förbundet. Man kan även bli medlem direkt i förbundet. Person kan även söka
direkt medlemskap i förbundet.
§6
Lokalförening
Varje lokalförening ska dela förbundets stadgar och ändamål samt anta förbundets ”Stadgar
för lokalförening”. Lokalförening har därmed rätt till inträde i Demensförbundet som
bekräftas av förbundsstyrelsen.
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§7
Medlemsavgift
Kongressen beslutar om avgiften för lokalförening lokal förening till Demensförbundet.
Avgiften beräknas på medlemsantalet den 31 december året innan och ska inbetalas till
förbundet senast den 31 mars januari året efter. Medlem ska betala fastställd årsavgift till
lokal förening. Avgift för direktansluten medlem beslutas av kongressen och betalas till
förbundet.
§8
Förbundets verksamhet
Demensförbundet är en organisation för anslutna lokala demensföreningar i Sverige.
Förbundets verksamhet är:
• Att verka för att öka kunskapen om demenssjukdomar och demenssjukas behov och
rättigheter.
• Att verka för att förbättra vård och omhändertagande.
• Att förbättra demenssjukas och deras anhörigas och närståendes livskvalitet.
• Att ge råd och stöd i rättsliga och omvårdnadsfrågor.
• Att företräda medlemmarna gentemot det allmänna.
• Att verka för bildande av demensföreningar.
§9
Kongress
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie kongress ska hållas vart tredje
år senast 31 maj. Varje lokalförening har rätt till ett ombud. Har en förening mer än 100 50
medlemmar den 31 december året innan, har den rätt till två ombud. Kallelse ska utsändas
senast två månader före kongressen. Samtidigt meddelas varje förening om det antal ombud
föreningen har rätt att sända.
Kongressen har med underlag av årsredovisningar och revisionsberättelse rätt att besluta om
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Kongressen ska också behandla motioner med förslag till
beslut, fastställa verksamhetsplan samt arvoden och ekonomiska ersättningar.
Mötesrättigheter och beslutsformer
På kongressen har alla medlemmar närvaro- och yttranderätt. Valda ombud har dessutom
förslags- och rösträtt. Samma rättigheter har förbundsstyrelsens ledamöter utom vid fråga
om beviljande av ansvarsfrihet. Förbundets revisorer och funktionärer äger förslagsrätt men
inte rösträtt. Kongressen är beslutmässig när minst 50 föreningar är närvarande när minst
50% av föreningarna är närvarande.
Såväl enskild medlem som lokalförening kan väcka motion och nominera kandidater till
förbundsstyrelsen. Enskild medlems motion ska behandlas av lokalföreningen innan den
lämnas till förbundet. Direktansluten medlem sänder sin motion direkt till förbundet. Motion
ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före kongressen. Förbundsstyrelsen
lämnar yttrande över motionerna och förslag till beslut senast en månad före kongressen.
Val sker genom acklamation eller, om någon med rösträtt begär det, genom votering eller
sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler personer än det antal som
ska väljas eller på någon som inte är nominerad till valet är ogiltig.
Kongressen avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.
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§ 10 Valberedning
Kongressen väljer en valberedning om fem personer varav en sammankallande. Denna ska
förbereda de val som ska göras på nästa kongress. Valberedningen ska senast två månader
före kongressen kongressdatum lämna förslag på det antal ledamöter och suppleanter som
ska väljas. Nominerad styrelseledamot får inte ha anmärkning i belastningsregistret eller
skulder hos Kronofogdemyndigheten.
Valberedningen ska förbereda förslag på kommande valberedning till nästa kongress.
Föreslagna ska presenteras med personligt brev, kompetenser och erfarenheter av
demenssjukdomar. Anställda i Demensförbundet kan inte nomineras till styrelsen.
Valberedningen ska senast två månader före kongressdatum lämna förslag på ledamöter i
nästkommande valberedning. Valberedningen ska följa de av styrelsen fastställda
instruktionerna.
Valberedningen ska få förbundsstyrelsens protokoll löpande. Valberedningen har inte rätt att
ta del av förbundsstyrelsen protokoll. Valberedningen kan endast närvara vid styrelsemöten
när styrelsen bjuder in. Förbundsstyrelsen kan utse utskott för att förbereda andra ärenden.
Med hänsyn till Demensförbundets oberoende bör ska inte privata vårdgivare,
yrkesverksamma chefer, tjänstemän samt politiker inom stat, landsting region och kommun
ingå i förbundets styrelse. Detta för att tilltron till oberoendet inte ska kunna ifrågasättas. Det
är viktigt att merparten av styrelsen består av ledamöter med bred kompetens efter
Demensförbundets behov samt anhöriga eller närstående som har eller har haft erfarenhet av
att vårda personer med demenssjukdom. och personer som har eller haft erfarenhet av att
vara anhörig eller närstående.
§ 11
Kongressärenden
På en ordinarie kongress ska minst följande ärenden behandlas:
1. Kongressen öppnas
2. Val av presidium
a) ordförande
b) vice ordförande
c) sekreterare
d) två protokollsjusterare
e) två rösträknare
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fråga om kongressen har kallats enligt stadgarna
5. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud, övriga röstberättigade
deltagare samt listning av genom ombud närvarande föreningar.
6. Förbundsordföranden om de gångna årens verksamhet
7. Rapporter
8. Demensförbundets årsredovisningar för de tre senaste åren
9. Stiftelsen Demensfondens årsredovisningar för de tre senaste åren
10. Revisionsberättelse för samma år för både förbundsstyrelsen och Stiftelsen
Demensfonden
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Regler för ersättningar
13. Preliminär budget för de tre kommande åren
14. Preliminär verksamhetsplan för de tre kommande åren
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15. Beslut om medlemsavgift
16. Förslag till ändringar av stadgar
a. Demensförbundet
b. Demensfonden
c. Lokal demensförening
17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen
18. Val på tre år
1) till förbundsstyrelsen av
a) Ordförande
b) Ledamöter
c) Suppleanter
2) till revision av
a) 2 revisorer
b) 2 revisorssuppleanter
3) till valberedningen av
a) 1 sammankallande
b) 4 ledamöter
19. Motioner med styrelsens förslag
20. Styrelsens förslag
21. Övriga frågor
22. Avslutning
Protokollet från kongressen ska i justerat skick lämnas till ombuden, den avgående och den
nytillträdande förbundsstyrelsen, revisorerna, valberedningen och föreningarna senast tre
månaderna efter kongressen.
§ 12
Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och ska bestå av 5 – 9 ledamöter och 0 – 3
suppleanter som inte är personliga. Styrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta
beslutande organ och leder verksamheten i överensstämmelse med stadgarna och
kongressens beslut.
Styrelsen konstituerar sig själv. Den genomför under ett verksamhetsår minst fem
sammanträden. Föreligger extraordinära förhållanden kan telefonsammanträde ske.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid
lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens
sammanträden. Dessa ska löpande tillställas revisorerna och valberedningen. En
sammanfattning av protokollet ska snarast sändas till samtliga lokalföreningar.
§13
Kansliets verksamhet
Ordföranden delegerar kanslichefen ansvaret för leder på den dagliga verksamheten genom
på förbundets kansli och som beslutar om kansliledning, bemanning, arbetsuppgifter
fördelning samt löner.
Kanslipersonal får inte ha anmärkning i belastningsregistret eller skulder till
Kronofogdemyndigheten.
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Kansliets arbete ska omfatta kontakten med och stöd av föreningarnas verksamhet,
förbundets övergripande marknadsföring, rådgivningsverksamhet, ekonomifunktion och all
administration. Kansliet administrerar Stiftelsen Demensfondens insamlingsverksamhet och
därmed sammanhängande ekonomifunktion.
§ 14
Firmateckning
Förbundsstyrelsen utser varje år vid årets första styrelsemöte fyra personer, varav minst tre
två förtroendevalda, att två i förening teckna förbundets firma. Detta beslut gäller ett
kalenderår i taget och de utsedda personerna ska namnges i styrelseprotokollet.
Förbundsstyrelsen förvaltar förbundets tillgångar och utfärdar tydliga instruktioner om
bank- och plusgiro, aktier och fonder.
§ 15
Revision
Kongressen väljer två revisorer och två suppleanter. Dessa väljs för tiden intill slutet av nästa
ordinarie kongress. Förbundsstyrelsen utser en auktoriserad revisor. Revisorerna ska för
varje verksamhetsår lämna en granskningsberättelse till förbundsstyrelsen och en
revisionsberättelse till kongressen. Verksamhetsår är lika med kalenderår. Revisorerna ska få
förbundsstyrelsens protokoll löpande.
§ 16
Uteslutning
Förening som skadar förbundets verksamhet eller bryter mot dess stadgar och ändamål samt
åsidosätter god föreningssed kan uteslutas av förbundsstyrelsen. Innan uteslutning sker ska
berörd förening ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Föreningen har högst 30 dagar för att
komma in med sitt yttrande i detta ärende.
Föreningsmedlem eller direktansluten medlem som skadar förbundets verksamhet eller
bryter mot dess stadgar, normalstadgar för förening och ändamål kan uteslutas av
förbundsstyrelsen. Medlem som inte betalar sin avgift kan uteslutas.
§ 17
Extra kongress
Extra kongress kan inkallas av förbundsstyrelsen för särskilt ärende eller om minst hälften
av förbundets föreningar begär det. Kallelse och kongresshandlingar ska utsändas minst 30
dagar före den extra kongressen. Endast de frågor, för vilka den extra kongressen är
inkallad, får behandlas.
§ 18
Upplösning
Demensförbundet kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två kongresser
i rad, varav minst en ordinarie.
Vid upplösning ska förbundets tillgångar överlämnas till en särskild stiftelse som ska verka i
förbundets syfte att förbättra förhållandena för demenssjuka, anhöriga och närstående.
§ 19
Ändring av stadgarna
Förbundets stadgar kan ändras. Beslut kan endast fattas med minst två tredjedels majoritet
på en ordinarie kongress. Stadgeändringen gäller från den tidpunkt som kongressen beslutar.
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