
Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar.  
Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 

Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 

Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte 23 maj 2009 

Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte 30 maj 2015 

§ 1. Ändamål. 

Alzheimer Sverige består av riksorganisationen, lokalföreningar och enskilda medlemmar. 

Gemensamma målsättningar är vägledande för organisationens arbete och utveckling. 

Organisationen är en partipolitisk och religiöst fristående organisation med syfte att tillvarata 

personer med Alzheimers sjukdom och andra kognitiva hjärnsjukdomar och deras 

anhöriga/närståendes behov. Organisationen skall också verka för att sprida kunskap för dessa 

sjukdomar samt vara kontakt gentemot myndigheter och andra organisationer. 

§ 2. Uppgifter 

Riksorganisationens uppgifter är: 

Att informera om nya vetenskapliga rön och vunna erfarenheter av intresse för medlemmarna 

Att stödja forskning och utbildning samt och särskilt verka för att kognitiva hjärnsjukdomar 

får en relevant andel av forskningsresurser. 

Att verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dem i verksamheten 

Att svara för informationsinsatser genom att bl a ge ut Alzheimertidningen och hålla 

hemsidan aktuell. 

Att utbyta internationella erfarenheter 

Lokalföreningens uppgifter är: 

Att ge medlemmarna möjlighet att träffas för att råda, stödja och utbyta erfarenheter med 

varandra. 

Att skapa kontakter med myndigheter och organisationer lokalt och att informera om 

organisationens verksamhet och målsättningar. 

Att hålla riksorganisationen informerad om styrelsesammansättning, medlemsmatrikel, 

möteskallelser och verksamhetsberättelser. 

Att stödja riksorganisationens målsättningar, organisation och ekonomiska verksamhet. 

 

§3. Organisation 

Centralt 

Årsmötet är riksorganisationens högsta beslutande organ och skall hållas under maj månad 

varje år. 

Mellan årsmöten är styrelsen riksorganisationens högsta beslutande organ 

Arbetsutskottet ansvarar för det löpande arbetet mellan styrelsens sammanträden. 

Lokalt 

Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ och skall hållas före mars månads 

utgång. 

Mellan årsmöten är styrelsen lokalföreningens högsta beslutande organ. 



§ 4 Medlemskap. 

Ansökan om medlemskap kan inges till riksorganisationen direkt eller till lokalförening.  

För medlemskap krävs att man stödjer Alzheimer Sveriges ändamål och syften samt följer 

dess stadgar. 

Medlem kan vara såväl fysisk person som juridisk. 

Medlemskap i lokalförening är inte knutet till geografisk bostadsort. 

Medlem kan uteslutas om avgift inte erlagts i stadgeenlig tid eller om riksorganisationens eller 

lokalföreningens syftemål aktivt motarbetas. Beslut i sistnämnda fall kan enbart fattas av 

riksorganisationens styrelse. 

 

§ 5 Årsavgift 

Årsavgift för riksorganisationen liksom för lokalförening fastställs av respektive organisations 

årsmöte. Årsavgiften för riksorganisationen skall betalas senast i och med februari månads 

utgång. För lokalförening fattas beslut på respektive årsmöte. 

 

§ 6 Styrelsens uppgifter 

Riksorganisationen 

1Styrelsen skall, inom ramen för dessa stadgar, verka för organisationens framåtskridande och 

för medlemmarnas gemensamma intresse. 

Styrelsen har att organisera ett kansli för att verkställa styrelsens beslut, ge service åt 

medlemmarna och lokalföreningarna och genomföra informationsinsatser. 

Att verkställa av årsmötet fattade beslut 

Att ansvara för att förvaltningen av organisationens medel sker på bästa sätt. 

Att företräda organisationen i officiella sammanhang såväl nationellt som internationellt 

Att svara för utgivandet av Alzheimertidningen 

Att föra förteckning över organisationens och lokalföreningarnas medlemmar. 

Lokalförening 

Styrelsen ska verka för att föreningens målsättningar och uppgifter genomförs enligt 

gemensamma stadgar. 

Att verkställa av årsmötet fattade beslut. 

Att ansvara för att förvaltningen av föreningens medel sker på bästa sätt. 

Att föra förteckning över föreningens medlemmar. 

§ 7 Ledning 

Riksorganisationen 

Styrelsen består av lägst sju ledamöter. Ordförande och kassör väljs separat på årsstämman. 

Styrelsen väljs på en tid av tre år och väljs växelvis på årsstämman. 

Årsstämman utser högst tre ersättare, vilka vid förfall för ordinarie ledamot, inträder i den 

ordning de är valda. Ersättare väljs för en tid av ett år. 

Förutom ordförande och kassör konstituerar styrelsen sig själv. 

Styrelsens arbetsutskott består av ordförande, kassör och vice ordförande. Arbetsutskottet 

förbereder styrelsens sammanträden. 

Ordförande ansvarar för verkställandet av styrelsens beslut. 

 



Lokalförening 

Styrelsen skall bestå av tre till fem ledamöter som utses av årsstämman. Dessutom utses det 

antal ersättare som årsstämman beslutar om. 

Ordförande och kassör utses separat, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 

§ 8 Styrelsemöten 

Riksorganisationen 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av ordförande eller om minst 

hälften av styrelsens ledamöter så begär. Kallelse skall utgå minst fjorton dagar innan 

sammanträdet. 

Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallats och minst hälften av dem deltar. 

Vid sammanträden skall protokoll föras. Ledamot som har avvikande mening kan fordra att få 

detta till protokollet. 

Styrelsen äger rätt att för viss fråga eller för visst ändamål adjungera annan person till 

styrelsens arbete. 

För styrelsens beslut gäller den mening som flertalet ledamöter företräder. Vid lika röstetal 

gäller den mening som ordförande företräder. 

Lokalförening 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande. Kallelse skall utgå minst fjorton dagar 

innan sammanträdet. 

För beslut i styrelsen gäller samma ordning som för riksorganisationen. 

Vid sammanträden skall protokoll föras 

§ 9 Firmateckning 

Organisationens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans, eller var för sig, eller i 

den ordning som styrelsen beslutar. Gäller såväl riksorganisationen som lokalförening. 

§ 10 Revision. 

Riksorganisationen 

Organisationens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsens arbetsår 

omfattar tiden mellan årsmöten. 

Årsmötet utser revisorer samt en ersättare för en tid av ett år. 

Revisorer äger rätt att när som helst granska organisationens kassa samt övriga handlingar 

som rör organisationens ekonomiska- och övriga verksamhet.  

Styrelsen skall senast åtta veckor innan årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och 

ekonomisk redovisning till revisorer. Revisionsberättelsen skall senast fyra veckor innan 

årsmötet överlämnas till styrelsen. 

Lokalförening 

Samma som gäller för riksorganisationen förutom punkt 4. Där gäller att styrelse och 

revisorer beslutar om tillvägagångssätt. 

§ 11 Valberedning.  

Årsmötet utser valberedning om tre till fem ledamöter för kommande år. Årsmötet utser 

sammankallande för valberedningen. Gäller såväl riksorganisationen som lokalförening, 

 



§13 Årsstämma 

Riksorganisationen 

Organisationens årsstämma hålls före maj månads utgång. Kallelse sker genom annons i 

Alzheimer Sveriges tidnings första nummer där tid och plats för stämman anges. Kallelse 

skall dessutom finnas på organisationens hemsida. 

Skriftlig kallelse med dagordning och övriga handlingar skickas till valda ombud i god tid 

innan stämman. Direktanslutna medlemmar kan beställa handlingarna genom kansliet. 

Lokalförening. 

Årsstämma skall hållas före mars månads utgång.  

Samtliga medlemmar skall kallas till årsstämma. Kallelse skall utgå till samtliga medlemmar 

senast fjorton dagar innan mötet. 

Efter stämman skall styrelsens sammansättning samt antalet medlemmar meddelas 

riksorganisationen senast femtonde april. 

Extra föreningsmöten 

Riksorganisationen 

Styrelsen kan kalla till extra möte när styrelsen eller revisorerna anser det påkallat eller när 

minst tio procent av medlemmarna begär det. 

Kallelse skickas med angivande av ärende trettio dagar innan mötet skall avhållas. Samma 

representation gäller som vid senaste ordinarie årsstämma. Endast ärende som påkallat mötet 

skall behandlas. 

Lokalförening 

Samma regler gäller som för riksorganisationen. 

§13 Motionsrätt 

Motionsrätt har samtliga medlemmar liksom lokalförening. 

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast vid mars månads utgång och skall vara försedd 

med till- eller avstyrkan från den lokala förening som motionären är ansluten till. 

§15 Rösträtt/representation 

Riksorganisationen 

Rösträtt vid årsstämman äger utsedda ombud och direktansluta medlemmar samt styrelsens 

ordinarie ledamöter. Dock gäller att styrelsens ledamöter ej har rösträtt vad gäller 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsstämman är beslutsmässigt med det antal ombud och direktanslutna medlemmar som 

anmält sitt deltagande senast 14 dagar innan stämman avhålls. 

Juridisk person får låta sig företrädas av ombud vars namn skriftligen anmälts 14 dagar innan 

årsstämman avhålls. 

Lokalförening. 

Samtliga medlemmar har rösträtt 

Representation till riksorganisation tillkommer lokalförening med två ombud samt därutöver 

ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar. 

Lokal förening utser ombud vid medlemsmöte. 

 

 



§16 Beslutsformer. 

Riksorganisationen 

Alla frågor med undantag av personval avgörs med öppen omröstning. Vid lika röstetal avgör 

ordförandes utslagsröst beslutet, om denne är röstberättigad, annars avgör lotten. 

Omröstning vid val sker med slutna sedlar. Vid omröstning där fler än en skall väljas 

samtidigt gäller högsta röstetal. Endast valsedel godkänns som upptar namn till det antal som 

ska väljas och som nominerats före omröstning. 

§17 Årsmötet 

Riksorganisationen 

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas: 

Upprop och fastställande av röstlängd 

Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst 

Fastställande av dagordning 

Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet. Dessa tjänstgör vid behov också 

som rösträknare. 

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för senaste verksamhetsår 

Styrelsens redovisning av Stiftelsers ekonomiska verksamhet 

Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret 

Fastställande av resultat och balansräkning över gånget verksamhetsår 

Beslut om ansvarsfrihet över gånget verksamhetsår 

Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 

Fastställande av arvode samt ersättningar i övrigt 

Val av: 

      a) ordförande 

      b) kassör 

      c) en tredjedel av antalet styrelseledamöter för tre år 

      d) ersättare för en tid av ett år 

      e) revisorer för ett år 

      f) ersättare för revisorer för ett år 

      g) valberedning för det kommande året 

Till styrelsen inkomna motioner 

Förslag från styrelsen 

Lokalförening. 

Lokalförening äger rätt att besluta om dagordning 

§18 Ändring av stadgarna 

Riksorganisationen 

Endast ordinarie årsstämma får ändra dessa stadgar. För detta krävs att två tredjedelar av 

antalet avgivna röster biträder beslutet eller beslut på 2 varandra följande årsmöten. 

Lokalförening Samma beslutsordning som för riksorganisationen, dock gäller att 

riksorganisationens styrelse skall godkänna tillägg eller ändringar innan dessa träder i kraft. 



§19 Arv, donationer mm. 

Riksorganisationen 

Arv, donationer mm disponeras av styrelsen eller i enlighet med donationsvillkor. Där 

möjlighet finns överförs medlen till Insamlingsstiftelsen Alois Alzheimer. 

Lokalförening. 

Arv, donationer mm disponeras av styrelsen i enlighet med vad som gäller riksorganisationen. 

Medlen skall förvaltas efter samråd med riksorganisationen. 

§20 Upplösning av Riksorganisationen 

Vid beslut om upplösning av riksorganisationen fordras två på varandra följande möten, med 

högst sex veckors mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte vid vilket minst två 

tredjedelar av antalet avgivna röster biträder beslutet. 

Lokalförening 

Samma gäller som för riksorganisationen samt att besluten fattas efter samråd med 

riksorganisationen. 

Disponering av tillgångar  

Årsmötet beslutar i förekommande fall om disponering av organisationens tillgångar. Därvid 

beaktas organisationens syften och medlen överförs i första hand till Insamlingsstiftelsen 

Alois Alzheimer. Detta gäller såväl riksorganisationen som lokalförening. 

 


