Stadgar för
Mun- &
Halscancerförbundet
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§ 1. Mun- & Halscancerförbundets uppgifter och mål
Mun- & Halscancerförbundet är partipolitiskt och religiöst fristående.
Förbundet har till uppgift att stödja regionföreningarna och dess medlemmar.
Förbundet har även till uppgift att genom kontakter med myndigheter, övriga
beslutsfattare och andra verka för förbättrade levnadsvillkor för de enskilda
medlemmarna.
Förbundet skall stödja och ta initiativ för förebyggande insatser för god vård
och effektiv rehabilitering, medverka till utbildnings- och studieverksamhet för
medlemsföreningarna samt skapa och stärka sociala kontakter.
Förbundet skall även verka för nationell samverkan med andra
funktionsrättsorganisationer och internationellt samarbete med
systerorganisationer i andra länder.

§ 2. Mun- & Halscancerförbundets organisation
Förbundets organisation är:
• riksstämma
• förbundsstyrelse
• arbetsutskott
• föreningar

§ 3. Medlemmar
Mun- & Halscancerförbundets medlemmar är till förbundet anslutna
regionföreningar, vars geografiska områden fastställes av förbundets styrelse.
Efter förslag från förening eller enskild medlem kan en person utses till
hedersmedlem.
Beslut tas av förbundsstyrelsen enligt nedanstående krav:
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Medlemskap i förening minst 12 år samt innehaft förtroendeuppdrag minst 9 år
såsom styrelseledamot i förbundsstyrelsen och/eller föreningsstyrelse.
Uppdragen enligt ovan skall styrkas med protokollsutdrag eller liknande
handlingar.
Förmåner: Presentkort á 2000 kr, förbundets märke (pins), ribbonbandet,
standar och diplom.

§ 4. Riksstämma och konferenser
Mom: 1
Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ.
Riksstämma hålles årligen före maj månads utgång.
Förbundsstyrelsen skall senast 1 februari kalla till ordinarie riksstämma med
angivande av det antal ombud föreningen äger rätt att representeras av på
riksstämman.
Riksstämma såväl som extra riksstämma, består av 2 ombud för varje ansluten
förening, som har upp till 25 medlemmar jämte ytterligare 1 ombud för varje
därefter påbörjat 25-tal medlemmar, dock högst 5 ombud från en och samma
förening.
Ombudsfördelningen sker av förbundsstyrelsen och baseras på det totala
medlemsantalet i föreningarna per den 31 december året före riksstämmans
hållande.
Ombuden är valda fram till nästkommande ordinarie riksstämma.
Varje ombud äger en röst. Röstning kan ej ske genom fullmakt.
Förening skall senast den 15 mars till förbundsstyrelsen anmäla vilka personer
föreningen valt som ombud och ersättare till riksstämman, vid vilken tidpunkt
föreningarnas medlemsavgift skall vara inbetald.
Ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen kan ej utses till ombud.
Extra riksstämma skall inkallas om 2/3 av de anslutna föreningarna så begär eller
om förbundsstyrelsen finner särskild anledning härtill. Extra riksstämma får
endast behandla frågor för vilka den har sammankallats.
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Extra riksstämma skall hållas senast tre månader efter det beslut härom har
fattats av styrelsen på ovan angivna grunder.
Kallelse till extra riksstämma skall ske genoms styrelses försorg senast sex veckor
före dess hållande, och stämmomaterial skall vara ombuden eller ersättare
tillhanda senast tre veckor före extra stämmans hållande.
Mom: 2
Riksstämman skall behandla väckta förslag samt inkomna motioner vilket skall
vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 mars.
Motion eller förslag kan väckas av medlemsförening och/eller enskild medlem.
Enskild medlems motion skall, innan den sänds till förbundsstyrelsen, vara
försedd med medlemsföreningens utlåtande.
Senast inom 14 dagar skall, motioner, förslag med förbundsstyrelsens utlåtande,
likväl som samtliga stämmohandlingar var ombuden tillhanda.
Mom: 3
Riksstämman skall på sin dagordning uppta:
• Riksstämmans öppnande
• Fråga om kallelse skett i behörig ordning
• Fastställande av ombudsförteckning samt utlämnande av röstkort
• Val av justerare jämte ordförande och sekreterare samt fastställande av
datum för justering
• Val av stämmofunktionärer
• Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisorernas
berättelse
• Behandling av förslag och motioner
• Beslut om ansvarsfrihet
• Behandling av verksamhetsplan och rambudget
• Fastställande av totalsumman för styrelsearvoden

4

• Val av förbundsordförande eller kassaförvaltare växelvis vartannat år
• Val av övriga ledamöter och ersättare till förbundsstyrelse
• Val av två revisorer varav en auktoriserad revisor samt en förtroendevald
revisor
• Val av revisorsersättare varav en godkänd och en förtroendevald
• Övriga eventuellt förekommande val
• Val av valberedning, tre ordinarie (varav en sammankallande) och tre ersättare
• Fastställande av medlemsföreningarnas årsavgift till förbundet
• Val av Stiftelsen Laryngfondens styrelse
A. Ordförande
B. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare
• Riksstämmans avslutning

§ 5. Styrelse och arbetsutskott
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet mellan riksstämmorna.
Förbundets styrelse, som väljes av riksstämman, skall bestå av ordförande och
kassaförvaltare, som stämman väljer i särskild ordning, sex ledamöter samt tre
ersättare.
Till ordförande bör det väljas en person med cancerdiagnos
Av styrelsens ledamöter, liksom ersättare, bör minst två tredjedelar vara
personer med cancerdiagnos
Styrelsens ordförande, kassaförvaltare, ordinarie ledamöter och ersättare har
en mandattid om två år. Val sker därför växelvis så att ena året väljes
ordförande, tre ledamöter och en ersättare, nästkommande år väljes
kassaförvaltare, två ledamöter och två ersättare.
Förbundsstyrelsen utser ett arbetsutskott som utöver ordförande skall bestå av
ytterligare två till tre ledamöter, vilka skall väljes bland styrelsens ordinarie
ledamöter. Arbetsordning för arbetsutskottet fastställes av styrelsen
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Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år på kallelse av
ordföranden. Kallelse skall ske senast fyra veckor före styrelsemötet.
Förbundsstyrelsen är beslutsför då mer än hälften av dess ledamöter eller
ersättare för dessa är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Förbundsstyrelsen utser inom sig vid konstituering:
• vice ordförande
• kansli- och personalansvarig
• sekreterare
• studieansvarig
• firmatecknare
• fördelning av styrelsearvode
Vid förbundsstyrelsens sammanträden föres på ordförandens ansvar protokoll
som senast en månad efter sammanträdet skall tillställas förbundsstyrelsens
ledamöter, ersättare, revisorerna och medlemsföreningarna för kännedom.
Förbundsstyrelsen skall utarbeta förslag till verksamhetsplan och rambudget
med mera,för nästkommande år samt avge berättelse för det gångna årets
verksamhet.
Till verksamhetsberättelsen skall bifogas revisorernas berättelse. Samtliga
handlingar skall överlämnas till riksstämmans ombud för behandling och beslut.

§ 6. Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter (varav en sammankallande) med 3
ersättare.
Valberedningen har att bereda samtliga val som skall äga rum på riksstämman.
Nomineringsrätt tillkommer regionföreningarna samt enskilda medlemmar.
Nomineringar till riksstämmans val skall, för att vara giltiga, vara valberedningen
tillhanda senast den 15 mars och valberedningen skall redovisa gjorda
nomineringar jämte sina förslag till riksstämmans ombud senast den
30 april.
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§ 7. Räkenskaps- och verksamhetsår
Räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderår.
Förbundets räkenskaper och bokslut skall vara överlämnade till revisorerna
senast den 1 mars.

§ 8. Revisorer, revision
Två revisorer jämte två ersättare för dessa, väljes för en tid av 1 år. En revisor
jämte en ersättare skall vara auktoriserade revisorer. Revisionen skall vara
slutförd och redovisad i revisionsberättelse senast 31 mars.

§ 9. Stadgar
Utöver dessa stadgar fastställda med 2/3 majoritet vid riksstämma, skall
stämman med majoritetsregel fastställda stadgar för anslutna föreningar.
Förslag till stadgeändringar skall vara förbundsstyrelsen tillhanda inom den
tidsram som gäller för motioner till riksstämman.
För alla beslut, utom beträffande stadgar, gäller enkel majoritet. För beslut i
stadgefrågor erfordras 2/3 majoritet. Ändringar av dessa stadgar kan göras
genom beslut på två av varandra följande riksstämmor.

§ 10. Tidning
Förbundet äger och utger tidningen MUN & HALS, vilken kostnadsfritt tillställs
föreningarnas medlemmar och andra intressenter inom förbundets
verksamhetsområde.
Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare, redaktör och redaktionskommitté,
Tidningen finansieras av förbundet.
§ 11. Kansli
Kansliets uppgift är att bereda de uppgifter som förbundsstyrelse och
riksstämma beslutar samt verkställa det av olika organ fattade beslut.
Förbundsstyrelsen skall inom sig utse kansli- och personalansvariga.
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§ 12. Uteslutning
Medlemsförening som bryter mot förbundets eller föreningens stadgar eller
som uppträder så att det skadar förbundets eller föreningens verksamhet kan
uteslutas ur förbundet. Uteslutning sker genom beslut på riksstämman.
I avvaktan på stämmans beslut kan medlemsförening suspenderas genom beslut
av förbundsstyrelsen, varvid 2/3 delars majoritet fordras för att beslutet skall bli
giltigt.

§ 13. Oförutsedda händelser
Vid oförutsedda, samhällspåverkande händelser som omöjliggör verksamhet enligt
dessa stadgar, kan förbundsstyrelsen, efter hörande av revisorerna, tillfälligtvis besluta
om nödvändiga förändringar av förbundets verksamhet.
§ 14. Upplösning
För upplösning av förbundet erfordras beslut med 2/3 majoritet på två på varandra
följande ordinarie riksstämmor.
Vid upplösning skall förbundets tillgångar överföras till verksamhet och/ eller fond som
främjar Mun- & Halscancerförbundets intresse.

Stadgarna reviderade vid
Mun- & Halscancerförbundets Riksstämma, Knivsta 2009 och 2021
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MUN- & HALSCANCERFÖRBUNDET
Har regionföreningar verksamma över hela landet
Har kontakt med motsvarande förbund i andra länder
Har förtroendeanslutna läkare, tandläkare och logopeder
Är en av huvudmännen i Cancerfonden
Är medlem i Funktionsrätt Sverige
Finansieras genom medlemsavgifter och anslag
Har instiftat Stiftelsen Laryngfonden
Arbetar för lika rätt till behandling, vård och rehabilitering samt social
trygghet
• Värnar sina medlemsgruppers intresse
• Utger tidningen Mun & Hals

•
•
•
•
•
•
•
•

MUN- & HALSCANCERFÖRBUNDET
Kansli- och besöksadress: Barks väg 14 (Bergshamra) Solna
Postadress: Barks väg 14, 170 73 Solna
Telefon 08-655 83 10
E-post: kansli@mhcforbundet.se
Webb: www.mhcforbundet.se
Telefontider: tisdag – torsdag 09.00 – 12.00
(övrig tid telefonsvarare)
Bankgiro: 5703 - 3573
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