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§ 1. Vision, utgångspunkter och uppgift  
Organisationens namn är Funktionsrätt Jönköpings län. Organisationen är ett samarbete 

mellan organisationer som samlar människor med funktionsnedsättning. 

Huvudorganisationens engelska namn är ”The Swedish Disability Rights Federation”. 

Organisationen har sitt säte i Jönköpings län. Organisationen är partipolitiskt och 

religiöst obundet.  

Mom. 1 Vision  

Visionen för Funktionsrätt Jönköpings län är ett samhälle för alla, där alla människor är 

delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle som respekterar allas 

mänskliga rättigheter och tillvaratar människors olikheter, och därför är ett rikt samhälle.  

Mom. 2 Utgångspunkter  

Genom Funktionsrätt Jönköpings län samarbetar och stödjer medlemmarna varandra för 

att övergripande, gemensamma frågor ska få genomslag i samhället. Utgångspunkten är 

att tillsammans arbeta för att uppnå Funktionsrätt Jönköpings läns vision. Samarbetet 

präglas av respekt för varandras likheter och olikheter.  

Mom. 3 Uppgift  

Organisationens uppgift är att samordna medlemsföreningarnas insatser för att nå den 

gemensamma visionen och de gemensamma mål som formuleras i Funktionsrätt 

Jönköpings läns olika program och handlingar.  

 

Mom. 4 Bilda lokala samarbetsorgan 

 

Funktionsrätt Jönköpings län ska verka för bildandet av och ge stöd åt lokala 

samarbetsorgan, som verkar enligt särskilda stadgar. 

 

§ 2 MEDLEMSKAP 

 
Mom. 1 Medlemsvillkor 

 

Medlemskap ska beviljas länstäckande förening som tillhör förbund, som är anslutet till 

Funktionsrätt Sverige om föreningen uppfyller de medlemsvillkor som gäller för 

förbundet, dvs 

 

1) att medlemmar med funktionsnedsättning har ett avgörande inflytande som 

återspeglas i styrelse och andra beslutande församlingar. 

 



Nära anhöriga i organisationer som arbetar för barn samt andra, som 

medlemmarna kan behöva som stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i 

samhället, jämställs i detta avseende. 

 

2) att vara representativ för den funktionshindergrupp som företrädes, 

 

3) att ha en demokratisk uppbyggnad, 

 

4) att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som 

uppfyller förbundets medlemsvillkor. 

 

Mom. 2 Förbund som saknar länsförening 

 

Förbund som saknar länsförening kan beviljas medlemskap om de har medlemmar 

boende i länet och någon av dessa har utsetts till kontaktombud för Funktionsrätt 

Jönköpings län. 

 

Mom. 3 Länsförening som inte är medlem i riksförbund 

 

Länstäckande funktionshinderförening, som saknar riksförbund eller vars förbund inte är 

medlem i Funktionsrätt Sverige kan bli medlem i Funktionsrätt Jönköpings län, om den i 

övrigt uppfyller medlemsvillkoren för Funktionsrätt Sverige. 

 

Mom. 4 Andra krav för inträde 

 

Förening som söker inträde ska redovisa program, stadgar samt verksamhets- och 

ekonomisk berättelse för det senaste året. 

 

Mom. 5 Beslut om medlemskap 

 

Årsmötet beslutar om medlemskap. 

 

Mom. 6 Redovisning av verksamhet 

 

Medlemsförening ska för varje verksamhetsår till samarbetsorganets styrelse överlämna 

verksamhets- och ekonomisk berättelse, uppgifter om medlemsantal och andra uppgifter 

som redovisar föreningens utveckling och verksamhet. 

 

Mom.7 Medlemsavgifter 

 

Medlemsförening erlägger avgift enligt årsmötets beslut. 

 

§ 3 ORGANISATION 

 
Funktionsrätt Jönköpings läns beslutande forum är: 

- årsmötet 



 

- styrelsen 

- för beredning av frågor till de beslutande organen kan finnas ett kansli. 

(Vad gäller revisorer se § 8) 

 

§ 4 ÅRSMÖTET 

 
Mom.1 Årsmötets status 

 

Årsmötet är Funktionsrätt Jönköpings läns högsta beslutande organ. 

 

Årsmötet får fatta beslut i för medlemsföreningarna gemensamma 

funktionshinderpolitiska frågor. 

 

Årsmötet har dock inte rätt att uttala sig i frågor, som rör en enskild förening om 

föreningen motsätter sig detta. 

 

Mom. 2 Årsmötets sammansättning 

 

Årsmötet består av medlemsföreningarnas ordförande samt av styrelsens ordinarie 

ledamöter och suppleanter. Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för ordföranden. 

 

 

Mom. 3 Yttrande- och förslagsrätt 

 

Endast föreningarnas representanter har rösträtt. Styrelsens ledamöter och suppleanter har 

dock yttrande- och förslagsrätt. 

 

Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller samarbetsorganets ekonomi 

och förvaltning. 

 

Årsmötet har i övrigt rätt att besluta att ge en person yttranderätt i viss fråga eller för hela 

årsmötet. 

 

Mom. 4 Kallelse 

 

Årsmötet sammanträder på styrelsens kallelse senast under maj månad. Kallelsen 

utsändes senast två månader före årsmötets början. 

 

Handlingar som ska behandlas ska vara ledamöterna tillhanda minst två veckor före 

sammanträdet. 

 

Mom. 5 Extra årsmöte 

 

Extra årsmötet inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen så beslutar eller 

om en tredjedel av föreningarna så begär. 



 

Andra frågor än de som föranlett inkallande av extra årsmöte får ej behandlas. I övrigt 

gäller samma regler som för ordinarie årsmöte. 

 

Det ska hållas senast två månader efter beslut härom. 

 

Mom. 6 Rätt att väcka förslag 

 

Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag samt motioner från medlemsföreningarna. 

Motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast en månad före årsmötet. 

 

 

Mom. 7 Dagordning 

 

Årsmötet ska på sin dagordning behandla: 

 

1 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

2 Godkännande av ombudsförteckning 

3 Val av årsmötesfunktionärer 

4 Fastställande av dag- och arbetsordning 

5 Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsredovisning för 

föregående kalenderår 

6 Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret 

7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

8 Val av ordinarie styrelseledamöter för två år. 

Ordförande och tre ledamöter väljs år ett, vice ordförande och två 

ledamöter år två. Ordförande och vice ordförande har samma 

befattningar i samarbetskommittén. 

9 Val av tre suppleanter för en tid av ett år 

10 Val av revisorer med suppleanter för en tid av ett år 

11 Val av valberedning 

12 Behandling av motioner och styrelsens förslag 

13 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år 

14 Beslut om rambudget och medlemsavgift för nästkommande år. 

 

Mom. 8 Årsmötets beslutsregler 

 

För alla beslut (utom i fråga om upplösning) samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika 

röstetal gäller den mening som biträds av på årsmötet vid tillfället tjänstgörande 

ordförande utom vid val då lottning avgör. Val skall ske slutet om någon begär det. 

 

Mom. 9 Valberedning 

 

För att förbereda nästa års val väljer årsmöte valberedning., Valberedning består av 3–5  

förtroendevalda varav en sammankallande. 

 



 

§ 5 ORDFÖRANDEMÖTE 

 
Mom. 1 Ordförandemötets status 

 

Ordförandemötet är mellan årsmötena Funktionsrätt Jönköpings läns organ 

samarbetsorgan i funktionshinderpolitiska frågor. Ordförandemötets arbete ska främst 

inriktas på frågor av gemensamt intresse för medlemsföreningarna samt på övergripande 

och framtidsinriktade frågor. 

 

Mom. 2 Sammansättning 

 

Ordförandemötet består av föreningarnas ordförande samt av styrelsens ordinarie 

ledamöter och suppleanter. Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för ordföranden. 

 

Styrelsens ordförande och vice ordförande är också ordförande och vice ordförande för 

ordförandemötet. 

 

Mom. 3 Yttrande-, förslags- och rösträtt 

 

Föreningarnas representanter samt styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter har 

yttrande-, förslags- och rösträtt. 

 

Ordförandemötet kan ge annan person yttranderätt i viss fråga eller för hela 

sammanträdet. 

 

Mom. 4 Antal möten 

 

Ordförandemötet samlas, på styrelsens kallelse, minst två gånger per år varav ett är 

årsmötet. Kallelse och handlingar som ska behandlas skall vara ledamöterna tillhanda 

minst en vecka före sammanträdet. Utöver ordförandemöten kallar styrelsen till 

informationsmöten med fri representation och utan beslutsrätt. 

 

§ 6 STYRELSEN 

 
Mom. 1 Styrelsens status 

 

Styrelsen är Funktionsrätt Jönköpings läns verkställande organ samt beredande organ till 

årsmötet och ordförandemötet. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för samarbetsorganets 

förvaltning och ekonomi.  

Styrelsen består av 3–7 ledamöter och max 3 suppleanter. Ordförande och vice 

ordförande väljs för 2 år vid skilda årsmöten. 

 

Styrelsen leder Funktionsrätt Jönköpings läns löpande verksamhet och får, inom de ramar 

som årsmötet beslutat, fatta behövliga beslut och företräda organisationen. 

 



 

Mom. 2 Suppleanternas tjänstgöring 

 

Suppleant kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör vid ledamots förfall. 

Suppleanterna inträder i den ordning de valts. 

 

 

 

Mom. 3 Konstituering 

 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och studieansvarig. Kassaförvaltare utses inom eller 

utanför styrelsen. Styrelsen utser även firmatecknare. Firmatecknare får ej vara jävig. 

 

Anställd kan utses som protokollförare. 

 

Mom. 4 Beslutsförhet 

 

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter eller suppleanter är 

närvarande. 

 

Mom. 5 Antal sammanträden 

 

Styrelsen har i princip ett ordinarie sammanträde varje månad dock minst 6 

sammanträden per år. Ordföranden eller en tredjedel av styrelsens ledamöter kan besluta 

kalla till extra sammanträde. 

 

§ 7 KANSLI 

 
Mom. 1 Beredande uppgifter 

 

Funktionsrätt Jönköpings län kan för sitt fortlöpande arbete hålla ett kansli. Detta bör 

bereda ärenden till styrelsen och ordförandemötet samt verkställa beslut fattade av 

respektive organ. 

 

Mom. 2 Gemensamt kansli 

 

Kansli kan vara gemensamt för anslutna organisationer eller vissa av dessa. 

 

 

§ 8 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

 
Funktionsrätt Jönköpings läns räkenskaper föres per kalenderår och ska jämte bokslut 

före 1 mars varje år tillställas revisorerna för granskning. Dessa avger berättelse över 

revisionen inom 30 dagar. 

 



För granskning av Funktionsrätt Jönköpings läns förvaltning utser årsmötet två revisorer 

varav en revisor från registrerat revisionsbolag samt en suppleant för dessa. Revisorerna 

får inte stå i jävsförhållande till någon i styrelsen. 

 

§ 9 STADGAR 

 
De av Funktionsrätt Sverige antagna normalstadgarna gäller för Funktionsrätt i länet om 

inte egna stadgar har antagits. Normalstadgarna § 1-2 ska inleda Funktionsrätt i länet 

stadgar. 

 

Antagna stadgar ska meddelas Funktionsrätt Sverige. 

 

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmötet efter förslag från 

styrelsen eller motion från medlemsorganisation. 

 

 

§ 10 UTESLUTNING/UTTRÄDE 

 
Mom. 1 Uteslutning 

 

Medlemsförening som bryter mot Funktionsrätt Jönköpings läns stadgar, skadar dess 

syften eller mål, ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap § 2 mom. 1 eller ej 

betalar beslutad medlemsavgift kan uteslutas. 

 

Mom. 2 Beslut 

 

Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. 

  

Mom. 3 Utträde 

 

Medlemsförening som önskar utträde ur Funktionsrätt Jönköpings län anmäler detta 

skriftligt till styrelsen senast tre månader före årsmötet, som beviljar utträdet. 

Medlemsavgiften för utträdesåret skall erläggas och återbetalas ej. 

 

§ 11 UPPLÖSNING 

 
Funktionsrätt Jönköpings län upplösning kan endast ske genom beslut med 2/3 majoritet 

vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. 

 

Vid upplösning övertar medlemsföreningarna Funktionsrätt Jönköpings läns tillgångar 

och åtaganden. 

 


