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Raoul 1 (1) 

Digitalt förbundsårsmöte lördag 25 april 2020 – endast online 
(Bilaga nr 6) 

Styrelsens förslag till 2020 års förbundsårsmöte i 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser 
Stadgeändringsförslag, sammanfattning och motivering 

Avsikten med dessa föreslagna stadgeändringar är att göra så att Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser i fortsättning även kan använda förbundets insamlade 90-kontomedel till 
medlemsaktiviteter och inte – som läget är nu – enbart till intressepolitik. 

Vi har därför granskat Riksförbundets stadgar. De föreslagna justeringarna har gjorts 
utifrån rekommendationer från Svensk Insamlingskontroll, som övervakar 90-konton.  

Ändringar, sammanfattning 
Vi har bytt namn på §2. från Syfte, till Syfte och ändamål. 

Vi har strukit det som förut var §4. Uppgifter. 

Vi har fört in det som tidigare stod i §4. Uppgifter i §2. Syfte och ändamål. 

Vi har lagt till två att-satser i denna paragraf (§2.): 
”att sprida kunskap och öka kunskapsnivån om sällsynta diagnoser inom den egna 
organisationen” 
”att stödja medlemsföreningarna/nätverken genom utbildnings- och 
informationsverksamhet” 

Vi har därtill i paragrafen ändrat en att-sats genom att lägga till ”för medlemmarna”: 
att främja, för medlemmarna, gemensamma intressepolitiska mål 

Det finns också ett par andra, smärre justeringar: 
5.4 i nuvarande stadgar avslutas med: 
”Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett kansli.”  
Ändrat i 4.4 i de nya föreslagna stadgarna till: 
”Riksförbundet har ett kansli som utför det dagliga arbetet, enligt styrelsens beslut och 
riktlinjer.” 

Dessutom är följande mening i punkt 4.4.1 i stadgeändringarna, avsnittet 
Förbundsstyrelsens sammansättning, justerad med följande ny ordalydelse: 
”Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när hälften av dess medlemmar är närvarande.” 

Vilket hittills i 5.4.1 (nuvarande stadgar) varit: 
”Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när hälften av ledamöterna eller suppleanterna är 
närvarande”  

Kommentar: Vilket strikt bokstavstroget kan tolkas som att styrelsen är beslutsmässig, 
även när bara en suppleant är närvarande.  
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