
Angående förbundets stadgar och lokala föreskrifter 
 

Svenska Diabetesförbundets stadgar som antogs av Riksstämman 2021 reglerar vissa förehavanden i 
region‐ och lokalföreningar och lämnar andra till respektive förening att avgöra. 
 
Lokala föreskrifter skall antas av medlemmarna på föreningens årsmöte och beslutet skall skrivas in i 
årsmötesprotokollet. Kopia på lokala föreskrifter skall skickas till förbundskansliet vid antaganden 
eller ändringar. 

 
 

Följande punkter regleras i förbundets stadgar och är därmed överordnade: 
 

•  Medlemskapets hemvist (dvs medlem i förbundet tillhörande lokalförening) 
•  Medlemsavgiftens uppbyggnad och storlek 
•  Medlemskategorier (dvs huvudmedlem, supportmedlem, barnmedlem) 
•  Medlemsperiod 
•  Uteslutning av enskild medlem 
•  Räkenskapsår 
•  Anslutning av lokal förening till Svenska Diabetesförbundet 
•  Nedläggning av förening ansluten till Svenska Diabetesförbundet 
•  Rösträtt på årsmöte 
•  Vissa obligatoriska punkter på årsmötet 
•  Underlag till förbundet (Verksamhetsberättelser m.m.) 

 
 

Följande punkter regleras inte i förbundets stadgar utan skall antas i föreningens lokala 
föreskrifter 
 
Region- och Lokalföreningar: 

 
•  Föreningens namn (bör dock innehålla ordet Diabetesförening) 
• Föreningens organisationsnummer (från Skatteverket) 
•  Föreningens säte 
•  Geografiskt verksamhetsområde (föreningens kommuntillhörighet/upptagningsområde) 
•  Att föreningen är ansluten till Svenska Diabetesförbundet 
•  När i tid och hur kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska ske 
• När i tid innan årsmötet ska motioner från medlemmar vara inlämnade 
• När i tid revisorer senast kan ta del av årsbokslutet för revision (om fler än 21 dagar) 
• Tidpunkt när årsmöteshandlingar ska vara tillgängliga för medlemmar innan årsmöte 
•  Antal styrelseledamöter och mandattid samt vilka uppdrag som väljs särskilt av årsmötet 
•  Antal revisorer (minst en revisor och en revisorsersättare) och mandattider 
•  Antal medlemmar av valberedningen samt sammankallande och mandattid 
•  Hur kan ändring av föreningens lokala föreskrifter ske? 
 
Regionföreningar: 
• Om en ansluten Regionförening läggs ned beslutar föreningen själv hur dess tillgångar ska 

fördelas. Detta kan också regleras i föreningens egna föreskrifter. 
• Av Regionföreningens egna föreskrifter ska framgå hur ombud till årsmötet väljs. 

 
 
Förbundets stadgar är överordnande 
Observera! Viktigt när föreningen antar sina föreskrifter är att kontrollera att föreningens lokala 
föreskrifter inte står i motsatsförhållande till förbundets stadgar. Till exempel om förbundets stadgar 
säger att verksamhetsår / räkenskapsår är kalenderår (1/1‐31/12) kan inte föreningen i sina föreskrifter 
ange att föreningen tillämpar ett så kallat brutet räkenskapsår (t.ex. 1/4‐31/3).  


