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Proposition för stadgeändring – bakgrund till förslag 
 
I samband med årsmöte 2018 och 2019 röstades ett antal stadgeändringar igenom som alla syftat till 
att säkerställa kvalitet och en röd tråd i stadgarna, efter många omgångar av ändringar i stadgarna 
tidigare år. Efter genomgång finner nu styrelsen att några ytterligare förbättringar av stadgarnas 
kvalitet och innehåll bör ske i samband med årsmötet i föreningen 2020. 
 
Nedan beskrivs nuvarande formuleringar, samt förslag till nya formuleringar (mindre ändringar i 
befintliga paragrafer är markerat med fetstil): 
 

MEDLEMSKAP 
5§ 
Nuvarande lydelse 
Föreningen ska ha två olika medlemsnivåer: 
1. till medlem i föreningen antages kvinnor över 18 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp i 
barndomen och erlagt medlemsavgift, samt förbundit sig att följa föreningens stadgar. 
2. till stödmedlem antages alla personer som vill stödja föreningens verksamhet och erlagt erforderlig 
medlemsavgift, samt förbundit sig att följa föreningens stadgar. 
 
Förslag till lydelse 
1. till medlem i föreningen antas kvinnor över 18 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp i 
barndomen. 
2. till stödmedlem antas individer och organisationer (juridiska personer) som vill stödja 
föreningens verksamhet, samt män över 18 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp i 
barndomen. 
 
Medlemmar och stödmedlemmar förbinder sig i samband med medlemsansökan och erläggande 
av erforderlig medlemsavgift att följa föreningens stadgar, riktlinjer och policys. 
 
6§ 
Nuvarande lydelse 
Nya medlemmar ska lämna skriftlig ansökan om inträde till föreningen.  
 
Förslag till lydelse 
Nya medlemmar ska lämna skriftlig ansökan (med post eller digitalt) om inträde till 
föreningen. Styrelsen, eller den styrelsen utser, beviljar medlemskap. 
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7§ PARAGRAFENS NUVARANDE INNEHÅLL FLYTTAS TILL PARAGRAF 11 - 
UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 
Nuvarande lydelse 
Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. Begäran ska lämnas eller skickas skriftligen 
till föreningen. Medlemskapet upphör när medlemmen har begärt utträde eller om medlemmen inte 
senast dagen före ordinarie årsmöte erlagt medlemsavgift. 
 
Förslag till lydelse 
Paragrafens innehåll flyttas till paragraf 11 – upphörande av medlemskap. 
 
MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
9§ 
Nuvarande lydelse 
Både medlemmar och stödmedlemmar omfattas av tystnadslöfte. 
 
Förslag till lydelse 
Både medlemmar och stödmedlemmar omfattas av tystnadslöfte (särskild bilaga) och skall: 

- följa föreningens stadgar, årsmötets- och styrelsens beslut 
- följa föreningens riktlinjer och policys (särskilda bilagor) 
- lojalt medverka till att föreningens ändamål upprätthålls och utvecklas 

 
UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 
11§ 
Nuvarande lydelse (stryks i stora delar, se nytt förslag nedan) 
Om medlem eller stödmedlem inte uppfyller sina skyldigheter enligt föreningens stadgar kan 
styrelsen besluta om upphörande av medlemskapet. Beslut om upphörande av medlemskap ska fattas 
av styrelsen. 
Beslut om upphörande av medlemskap ska fattas på objektiva grunder. Objektiv grund kan bland 
annat vara att medlem har: 
 
- begått brottslig gärning mot föreningen eller enhet inom denna 
- åsidosatt föreningens regler om tystnadsplikt 
- motarbetat föreningens ändamål, syfte och intresse 
 
Alla beslut ska riktas till den beslutet rör och ska av styrelsen meddelas skriftligen. Beslutet gäller 
från den dag då medlemmen personligen delgavs beslutet eller från den dag då beslutet skickades per 
rekommenderat brev till medlemmen. 
 
Förslag till lydelse 
Medlemskap upphör om medlemmen inte senast dagen före ordinarie årsmöte erlagt 
medlemsavgift. 
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Nuvarande lydelse (tidigare 7§) 
Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. Begäran ska lämnas eller skickas skriftligen 
till föreningen. Medlemskapet upphör när medlemmen har begärt utträde eller om medlemmen inte 
senast dagen före ordinarie årsmöte erlagt medlemsavgift. 
 
12§  (ny paragraf) Förslag till lydelse 
Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. Begäran ska lämnas eller skickas 
skriftligen (med post eller digitalt) till föreningen. Medlemskapet upphör per det datum då 
medlemmen begärt utträde. 
 
 
UTESLUTNING AV MEDLEM ELLER STÖDMEDLEM 
12§ 
Nuvarande lydelse (ersätts med nytt innehåll) 
Beslut om upphörande av medlemskap (enligt §11) ska anmälas och redovisas på ett årsmöte eller 
extra årsmöte. 
 
Förslag till lydelse (ny paragraf) 
Medlem eller stödmedlem kan med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen. Beslut om 
uteslutning fattas av styrelsen. Ett sådant beslut kräver minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter. 
  
Grund för uteslutning kan vara att medlem/stödmedlem: 

• åsidosatt föreningens regler om tystnadslöfte 
• motarbetat föreningens ändamål, syfte och intresse  
• underlåtit att följa föreningens stadgar, årsmötets- och styrelsens beslut 
• underlåtit att följa föreningens riktlinjer och policys 
• begått brottslig gärning mot föreningen eller enhet inom denna  

Någon varning innan uteslutning behöver inte ske. 

Alla beslut ska riktas till den beslutet berör och ska meddelas skriftligen (med post eller digitalt) av 
styrelsen. Beslutet gäller från den dag då medlemmen personligen delgavs beslutet eller från den dag 
då beslutet skickades per rekommenderat brev till medlemmen. 
 
Vid uteslutning har medlem rätt att åter ansöka om medlemskap efter en tidsperiod på 2 år. 


