Stadgar
för
Mun- & Halscancerföreningar
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§ 1.

Föreningens namn
Föreningens namn är: enligt årsmötesbeslut
………………………………………………………………
Skall tillställas förbundet för kännedom

§ 2. Föreningens verksamhet och ändamål
Förening, som är ansluten till Mun- & Halscancerförbundet verkar
självständigt i enlighet med det syfte och mål som anges i
förbundsstadgarna § 1.
Föreningens geografiska område fastställs av förbundets styrelse.
§ 3. Medlemmar
Medlemmar i föreningen är personer som frivilligt anmält sitt
medlemskap och erlagt den av föreningens årsmöte fastställda
årsavgiften.
Medlemskapet grundar sig på förbundets stadgar § 3
Som medlem i en av våra föreningar kan antas person:
• som har eller haft diagnosen cancer i huvud och halsområdet
• som är närstående till person med diagnos enligt ovan
• som vill vara stödmedlem
Medlem som skadar föreningens verksamhet, syften och mål kan
uteslutas av års- eller föreningsmöte.
Beslut om uteslutning, skall underställas Mun-Halscancerförbundets
styrelse för överprövning.
§ 4. Organisation
Föreningens organisation är:
• Årsmöte
• Styrelse
• Medlemsmöte
• Revisor
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Därutöver utövas föreningens ledning av medlemsmöten vilka bör
sammankallas av föreningsstyrelsen minst två gånger årligen.
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Mellan års- och medlemsmöten utgör styrelsen föreningens
ledning.
§ 5. Årsmöte
Årsmöte skall på styrelsens kallelse hållas före 15 mars.
Kallelse med dagordning skall vara utsänd till alla föreningens
medlemmar senast två veckor före årsmötet och skall samtidigt
även tillställas Mun- & Halscancerförbundets styrelse för
kännedom.
Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
1. Årsmötes öppnande
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Val av mötesordförande och sekreterare samt två
protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet
4. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Beslut beträffande ansvarsfrihet
7. Beslut om antalet ordinarie i styrelsen är ledamöter, ersättare
samt antalet revisorer jämte ersättare
8. Val av ordförande eller kassör, växelvis vartannat år
9. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
10.Val av ersättare till styrelsen
11.Val av revisorer jämte ersättare
12.Val av ombud och ersättare till förbundets riksstämma
13. Eventuellt andra förekommande val
14.Nomineringar till förbundsstyrelse i enlighet med
valberedningens kriterier.
15.Nomineringar till Laryngfondens styrelse i enlighet med
valberedningens kriterier.
16. Val av valberedningen, sammankallande och ersättare
17. Fastställande av verksamhetsplan och budget
18. Mötes avslutning.
Varje närvarande medlem har en röst.
Om så begärs skall beslut/val genomföras med sluten omröstning.
Vid lika röstetal fälles avgörande genom lottning. Protokoll från
årsmötet skall justerat skick hållas tillgängligt för föreningens
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medlemmar samt genom föreningsstyrelsens försorg tillställas Mun& Halscancerförbundets styrelse för kännedom inom en månad.
§ 6. Medlemsmöte
Kallelse till medlemsmöte sker 2 veckor innan, i enlighet med val
som stadgats om årsmöte. För protokoll vid medlemsmöte gäller
vad som stadgats om årsmöte.
§ 7. Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter och två
ersättare. Minst två tredjedelar (2/3) av antalet ledamöter och
ersättare bör ha eller haft en cancerdiagnos enligt förbundets
stadgar § 5.
Om valberedningen anser att särskilda skäl föreligger kan dock
regeln minskas till en tredjedel (1/3) i avvaktan på ett en ny
ledamot kan väljas enligt två tredjedelars regeln (2/3).
Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, firmatecknare,
sekreterare samt studieorganisatör.
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna eller
ersättare för dessa är närvarade.
Styrelsens möten skall på ordförandes ansvar protokollföras.
Det åligger styrelsen att:
• handla och svara på föreningens vägnar.
• uppehålla god kontakt med såväl föreningens medlemmar som
med förbundet.
• verka för studieverksamhet bland medlemmarna.
• verka för att förbundet uppsatta syfte och mål vägleder arbetet.
• föreningarna ska tillställa förbundet samtliga protokoll och
årsmöteshandlingar.
• varje förändring i medlemsregistret skall snarast rapporteras till
förbundskansliet.
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§ 8. Revision
Föreningens räkenskaper föres per kalenderår och skall jämte
bokslut före den 15 februari genom kassörens försorg tillställes
revisorerna för granskning, vilka har att avge revisionsberättelse
inom två veckor.
§ 9. Stadgar
Mun- & Halscancerförbundets riksstämma fastställer stadgar för
föreningarna.
§ 10. 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.
§ 11. Upplösning
Beslut om föreningens upplösning fattas av förbundsstyrelsen efter
förslag av föreningens från två medlemsmöten, varav det ena skall vara
årsmöte. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar förbundet eller
om en ny förening startar, den nya föreningen.
Stadgarna reviderade vid
Mun- & Halscancerförbundets Riksstämma, Knivsta, 2009 och 2021
Här återges § 1(målsättningsparagraf) i Mun- & Halscancerförbundets stadgar
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§ 1. Mun- & Halscancerförbundets uppgifter och mål.
Mun- & Halscancerförbundet är partipolitiskt och religiöst
fristående.
Förbundet har till uppgift att stödja lokalföreningarna och dess
medlemmar.
Förbundet har även till uppgifts att genom kontakter med
myndigheter, övriga beslutsfattare och andra verka för förbättrade
levnadsvillkor för de enskilda medlemmarna.
Förbundet skall stödja och ta initiativ för god vård och effektiv
rehabilitering, medverka till utbildnings- och studieverksamhet för
medlemsföreningarna och deras anslutna medlemmar samt skapa
och stärka sociala kontakter.
Förbundet skall även verka för nationell samverkan med andra
handikapporganisationer och internationellt samarbete med
systerorganisationer i andra länder.
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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
Org.nr 802008-2296
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E-post: kansli@mhcforbundet.se
Webb: www.mhcforbundet.se
Telefontider: tisdag – torsdag 09.00 – 12.00
(övrig tidtelefonsvarare)
Bankgiro: 5703 - 3573
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