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maj 2019



Stadgar för
Astma- och Allergiförbundet 

§ 1. Ändamål
Astma- och Allergiförbundet arbetar för att människor med allergiska sjukdomar* ska
kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället.
* I detta samlingsbegrepp ingår astma, allergi och annan överkänslighet.
Förbundets uppgifter är att
• Påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor

och tillgänglighet som andra medborgare, bland annat genom att arbeta för god
allergivård, en miljö som främjar hälsan och med konsumentfrågor.

• Öka allmänhetens förståelse för, och kunskap om, allergisjukdomarna bland annat
genom utbildnings- och informationsinsatser.

• Utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov utveckla verksamhet som bidrar till
den enskildas livskvalitet.

• Stödja övriga organisationsled inom förbundet.
• Stödja allergiforskningen.

§ 2. Förbundets namn
Förbundets namn är Astma- och Allergiförbundet.
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 3. Medlemskap
Förbundet är öppet för privatpersoner (alltså inte organisationer eller företag) att bli
medlem i en av förbundets föreningar om de ansluter sig till förbundets mål och betalar
medlemsavgift enligt beslut på kongress.

§ 4. Organisation
Förbundets organ utgörs av kongress och förbundsstyrelse.
Kongressen utser förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen utser ledamöter i rådgivande organ.
Astma- och Allergiförbundet har fyra organisatoriska nivåer: Förbundet på riksnivå,
regioner/länsföreningar på regional nivå och föreningarna på lokal nivå samt de inom
förbundet verksamma nätverken.
Region/länsförening ska omfatta föreningarna inom regionen/länsföreningen samt de i
regionen/länsföreningen verksamma nätverken.
I föreningen organiseras förbundets medlemmar. Förening kan omfatta en eller flera
kommuner eller del av kommun. Förening kan också bildas för en viss grupp i en
kommundel, kommun eller län, t.ex. föräldragrupp.
I det fall det bara finns en förening inom en region/länsförening ska den samtidigt utgöra
region/länsförening.
För regioner/länsföreningar, föreningar samt nätverk finns särskilda normalstadgar.
Eventuella tillägg till sådana stadgar får inte bryta mot innehållet i normalstadgarna.

§ 5. Unga Allergiker
Förbundets ungdomsorganisation är Unga Allergiker. Unga Allergiker är en fristående
organisation på såväl riks- som regional- och lokalnivå.
Unga Allergiker har rätt att ha en adjungerad ledamot med yttranderätt i förbundsstyrelsen.
Sådan adjungerad ledamot utses av förbundsstyrelsen på förslag av Unga Allergiker.
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§ 6. Förbundets kongress
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Den sammanträder före maj
månads utgång vart tredje år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Antalet kongressombud ska vara lika stort som antalet regioner/länsföreninger och
föreningar samt två representanter vardera för nätverken den 31 december året före
kongressåret. Antalet ombud fördelas så att varje region/länsförening först får ett
ombud. Återstående ombud fördelas till regionerna/länsföreningerna på grundval av
deras medlemsantal vid ovan nämnda tidpunkt. Regionerna/länsföreningarna utser
kongressombuden.
Regionerna/länsföreningarna ska vid val av kongressombud sträva efter så bred
representation som möjligt så att så många som möjligt av de i regionen/länsföreningen
verksamma föreningarna blir representerade. Förbundsstyrelsen ska skriftligen
kalla regionerna/länsföreningarna, föreningarna och nätverken senast den 1 januari
kongressåret. Senast sex veckor före kongressen ska ombuden få följande handlingar:
– Förslag till dagordning
– Verksamhets- och revisionsberättelser
– Förslag från styrelsen
– Motioner med förbundsstyrelsens utlåtanden
– Valberedningens förslag
Valda ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter och
ersättare, revisorer och ersättare, valberedningens ledamöter samt fem representanter
för Unga Allergiker har yttrande- och förslagsrätt. Medlem av ett av förbundsstyrelsen
tillsatt råd samt hos förbundet anställd personal har yttranderätt.
Ombud som också tillhör förbundsstyrelsen har inte rösträtt i fråga som gäller
ansvarsfrihet för styrelsen, ej heller vid val av revisorer och ersättare.
Beslut i sakfrågor fattas genom majoritetsbeslut i öppen omröstning. Vid lika röstetal ska
kongressens tjänstgörande ordförande fälla utslaget.
Valärenden ska, om minst ett ombud begär det, avgöras i sluten omröstning.
Den som fått flest avgivna röster är vald. Vid lika röstetal avgör lotten.
Vid val av förbundsordförande gäller, att den är vald som fått mer än hälften av de avgivna
rösterna. Skulle ingen få tillräckligt antal röster, avgörs valet i en andra valomgång mellan
de två som fått flest röster i den första valomgången.
Är antalet röster då lika för båda kandidaterna, avgör lotten.
För fråga om stadgeändring eller förbundets upplösning finns regler i stadgarnas §17 resp
§18.

§ 7 Motioner
Enskild medlem, förening, region/länsförening och nätverk har rätt att lämna in förslag
angående förbundets arbete till kongressen. Sådana förslag kallas motioner. Motion ska
vara skriftlig och sändas till förbundet. Motion ska ha inkommit första vardagen efter 1
januari kongressåret.
Motion från enskild medlem kan åtföljas av ett yttrande från den förening  medlemmen
tillhör.

§ 8. Kongressens dagordning
Dagordning vid ordinarie kongress ska minst innehålla följande punkter:
– Fastställande av röstlängd
– Fråga om kongressens behöriga kallelse
– Val av kongresspresidium
– Val av rösträknare och justerare
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– Behandling av förbundsstyrelsens berättelser
– Redovisning av Forskningsfondens verksamhet
– Revisorernas berättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– Behandling av förslag från förbundsstyrelsen
– Behandling av motioner
– Fastställande av medlemsavgift
– Fastställande av antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen
– Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
– Val av övriga styrelseledamöter
– Val av ersättare i förbundsstyrelsen
– Val av revisorer och ersättare
– Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
– Val av ledamöter i valberedningen
– Fastställande av verksamhetsplan
– Fastställande av budget

§ 9. Extra kongress
Extra kongress ska inkallas om förbundsstyrelsen så beslutar eller om revisorerna eller
minst 20 procent av föreningarna eller fem regioner/länsföreninger begär det.
Extra kongress kan endast behandla den eller de frågor som angivits av
förbundsstyrelsen, revisorerna eller föreningar/regioner/länsföreninger när kongressen
kallas in.
Kongress ska hållas inom 60 dagar efter det att förbundsstyrelsen fattat beslutet eller fått
en begäran om extra kongress från revisorerna eller regionerna/länsföreningarna.
Nödvändiga handlingar ska vara ombuden tillhanda senast 20 dagar före kongressen.
I övrigt gäller samma regler för extra kongress som för ordinarie kongress.

§ 10. Föreningskonferens
År då förbundet inte har kongress kallas representant för samtliga regioner/
länsföreninger, föreningar och nätverk till en rådgivande föreningskonferens.

§ 11. Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och ska
leda förbundets arbete. Förbundsstyrelsen består av ordförande och två vice ordförande
samt det antal ledamöter och ersättare som kongressen bestämmer.
Ordförande, förste vice och andre vice ordförande väljes särskilt av kongressen.
Inom förbundsstyrelsen ska ett arbetsutskott väljas. Förbundsordföranden är självskriven
ordförande i arbetsutskottet. Arbetsutskottet ska förbereda förbundsstyrelsens
sammanträden samt i övrigt utföra de uppdrag det åläggs av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen ska utforma regler för arbetsutskottets, kansliets och det egna arbetet
så att ledningen kan utövas på ett smidigt sätt. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när
minst hälften av ledamöterna eller deras tjänstgörande ersättare är närvarande.
Till förbundsstyrelsens sammanträden ska alla ersättare kallas. De har närvaro- och
yttranderätt också om de inte tjänstgör för ordinarie ledamot. Ersättare går in som
tjänstgörande för frånvarande ordinarie ledamöter i den ordning de blivit valda.

§ 12. Valberedning
Valberedningen är beredande organ för de val som förrättas av kongressen.
Valberedningen består av ordförande och det antal ledamöter kongressen beslutar.
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Valberedningen ska skaffa sig kunskap om hur styrelsearbetet fungerar under pågående 
kongressperiod.

§ 13. Kansli
Förbundsstyrelsen anställer personal och beslutar om arbetsordning för kansliet. Anställd
personal kan inte samtidigt vara förtroendevald på förbundsnivå.

§ 14. Revision
Kongressen utser revisorer. Revisorsgruppen består av två förtroendevalda revisorer med
ersättare samt en auktoriserad revisor med ersättare. Den auktoriserade revisorn och
dennes ersättare får inte vara medlemmar i förbundet.
Förbundsstyrelsen ska senast den 15 februari varje år överlämna erforderliga handlingar
angående det föregående årets verksamhet till revisorerna. Revisorerna ska överlämna
sin berättelse till förbundsstyrelsen senast den 15 mars.

§ 15. Valbarhet
Den som utses till förtroendevald ska vara medlem i förbundet, samt ska nominering ha
inkommit till valberedningen senast 1 februari kongressåret. Dock gäller att auktoriserad/
godkänd revisor och dennes ersättare inte får vara medlemmar i förbundet.
Förtroendevald revisor får inte vara nära släkt med ordinarie styrelseledamot.

§ 16. Uteslutning
Medlem som uppenbart skadar förbundets verksamhet, bryter mot stadgarna
eller de beslut som kongressen fattat kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas
av förbundsstyrelsen. Innan ett uteslutningsbeslut fattas måste den förening,
som medlemmen tillhör, få tillfälle att yttra sig. Om den uteslutne begär det ska
nästkommande kongress behandla uteslutningsärendet. I avvaktan på en sådan
behandling är medlemmen avstängd från deltagande i förbundets verksamhet.

§ 17. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan göras antingen genom beslut med minst två tredjedelars
majoritet på ordinarie kongress eller med enkel majoritet vid två på varandra följande
kongresser, varav minst den ena ska vara ordinarie kongress.
För ändring av § 18. Förbundets upplösning fordras fyra femtedels majoritet.
Förslag till stadgeändring kan väckas i form av motion från enskild, förening, region/
länsförening, nätverk, eller av förbundsstyrelsen. Förslag om stadgeändringar behandlas i
övrigt på samma sätt som andra förslag till kongressen (se § 6 Förbundets kongress och §
7 Motioner).

§ 18. Förbundets upplösning
Beslut om upplösning av förbundet ska fattas på två på varandra följande kongresser,
varav den första ska vara ordinarie kongress. Beslut om upplösning fordrar fyra femtedels
majoritet.
Om förbundet upplöses ska den avgående förbundsstyrelsen se till att förbundets
kvarvarande tillgångar används till ändamål som överensstämmer med förbundets
målsättning.
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Normalstadgar för
region/länsförening 

§ 1. Ändamål
Regionen/länsföreningen arbetar för att människor med allergiska sjukdomar* ska kunna
fungera som likvärdiga medlemmar i samhället.
* I detta samlingsbegrepp ingår astma, allergi och annan överkänslighet.

Regionens/länsföreningens uppgifter är att
• Påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor

och tillgänglighet som andra medborgare, bland annat genom att arbeta för en väl
utbyggd allergivård, samt även i övrigt påverka regionala samhällssektorer.

• Stödja föreningarna och nätverken inom regionen/länet, främst genom att var ett
kunskaps- och resurscentrum

§ 2. Regionens/länsföreningens namn
Regionens/länsföreningens namn är Astma- och Allergiföreningen i …… region (alternativt 
län) .

§ 3. Medlemskap
Medlem i regionen/länsföreningen är föreningar, samt de av förbundets nätverk, som
är verksamma i regionen/länet och dess medlemmar. Förening erlägger medlemsavgift till 
region/länsförening med det belopp som fastställes av regionens/länsföreningens 
årsmöte.

§ 4. Organisation
Regionen/Länsföreningen omfattar föreningarna samt de i regionen/länet verksamma 
nätverken i det område där regionen/länsföreningen är verksam.

§ 5. Unga Allergiker
Unga Allergiker är Astma- och Allergiförbundets fristående ungdomsorganisation.
Unga Allergiker i regionen/länsföreningen har rätt att ha en adjungerad ledamot med 
yttranderätt i regionens/länsföreningens styrelse. Sådan adjungerad medlem utses av 
regionens/länsföreningens årsmöte på förslag av Unga Allergiker i regionen/länet.

§ 6. Regionens/Länsföreningens årsmöte
Årsmötet är regionens/länsföreningens högsta beslutande organ. Det sammanträder 
årligen senast den 15 april.
Årsmötet består av ombud för de föreningar som ingår i regionen/länsföreningen samt för 
de i regionen/länet verksamma nätverken. Årsmötet ska fastställa antalet ombud och på 
vilka grunder de ska utses inför nästa års årsmöte.
Styrelsen ska skriftligen kalla föreningarna och nätverken till årsmöte senast den 1 januari. 
Senast 14 dagar före årsmötet ska föreningarna, nätverken och ombuden få följande 
handlingar:

– Förslag till dagordning
– Verksamhets- och revisionsberättelser
– Förslag från styrelsen
– Inkomna motioner med förslag till yttranden
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– Valberedningens förslag
Valda ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsens ordinarie ledamöter och
ersättare, revisorer och ersättare samt valberedningens ledamöter har yttrande- och
förslagsrätt. Medlem av ett av styrelsen tillsatt råd samt anställd personal har yttranderätt.
Ombud som också tillhör styrelsen har inte rösträtt i fråga som gäller ansvarsfrihet för
styrelsen, ej heller vid val av revisorer och ersättare.
Beslut i sakfrågor fattas genom majoritetsbeslut i öppen omröstning. Vid lika röstetal ska
årsmötets tjänstgörande ordförande fälla utslaget.
Valärenden ska, om minst ett ombud så begär, avgöras i sluten omröstning.
Den som fått flest avgivna röster är vald. Vid lika röstetal avgör lotten.
Vid val av regionens/länsföreningens ordförande gäller, att den är vald som fått mer än
hälften av de avgivna rösterna. Skulle ingen få tillräckligt antal röster, avgörs valet i en
andra valomgång mellan de två som fått flest röster i den första valomgången. Är antalet
röster då lika för båda kandidaterna, avgör lotten.

§ 7. Motioner
Enskild medlem, förening samt de i regionen/länet verksamma nätverken har rätt att
lämna in förslag angående regionens/länsföreningens arbete till årsmötet. Sådana förslag
kallas motioner. Motion ska vara skriftlig och inlämnad till regionens/länsföreningens
styrelse senast den 15 januari.

§ 8. Årsmötets dagordning
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
- Beslut om röstlängd
- Har styrelsen kallat till årsmötet på rätt sätt?
- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet, samt val av rösträknare och

protokollsjusterare
- Mötet går igenom verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
- Mötet går igenom revisorernas berättelse
- Beslut om balans- och resultaträkning
- Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- Beslut om motioner och om förslag från styrelsen
- Beslut om ersättningar
- Beslut om budget och verksamhetsplan
- Val av styrelse
- Val av revisorer och ersättare
- Val av ombud till förbundets kongress
- Val av valberedning
- Beslut om antalet ombud, och på vilket sätt de ska fördelas, inför nästa årsmöte

§ 9. Extra årsmöte
Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen beslutar det, eller om revisorerna eller minst 20
procent, dock minst två, av föreningarna begär det.
Extra årsmöte kan endast behandla den eller de frågor som angivits av regionens/
länsföreningens styrelse, revisorerna eller föreningarna när extra årsmöte kallas in.
Extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar efter det att beslut fattats om årsmötet.
Nödvändiga handlingar ska vara ombuden tillhanda senast 15 dagar före årsmötet
Den ombudsfördelning som antagits av senaste ordinarie årsmöte gäller också för extra
årsmöte. Extra årsmöte ska inte fatta nytt beslut om ombudsfördelning om det inte är skälet till
att årsmötet inkallats. I övrigt gäller samma regler för extra årsmöte som för ordinarie årsmöte.

7



§ 10. Regionens/länsföreningens styrelse
Styrelsen är regionens/länsföreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena.
Styrelsen består av ordförande, kassör samt det antal ledamöter och ersättare som
årsmötet beslutar om. Om adjungerad ledamot för Unga Allergiker utsetts har denna
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen kan utse arbetsutskott samt andra utskott. Styrelsen ska utfärda attestregler
samt utse firmatecknare*.
* Firmatecknare är en person som har rätt att för föreningen underteckna skrivelser,
bankhandlingar med mera
Vid sammanträdena har alla ersättare närvaro- och yttranderätt. Styrelsen är
beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare är
närvarande. Ersättare går in som tjänstgörande för de frånvarande i den ordning de blivit
valda.
Styrelsen ska till förbundskansliet sända in verksamhetsberättelse samt uppgifter om
förtroendevalda senast den 20 april varje år.

§ 11. Kansli
Styrelsen anställer personal på kansliet och beslutar om arbetsordning. Anställd kan inte
samtidigt vara förtroendevald i regionen/länsföreningen.

§ 12. Revision
Årsmötet utser två revisorer med ersättare. Årsmötet kan också utse en godkänd
revisor med ersättare. Godkänd revisor och dennes ersättare får inte vara medlemmar i
förbundet.
Regionens/Länsföreningens styrelse ska senast den 15 februari varje år överlämna
erforderliga handlingar angående det föregående årets verksamhet till revisorerna.
Revisorerna ska överlämna sin berättelse till styrelsen senast den 15 mars.

§ 13. Valbarhet
Den som utses till förtroendevald ska vara medlem i förbundet, dock gäller att godkänd
revisor och dennes ersättare inte får vara medlemmar i förbundet.
Förtroendevald revisor får inte vara nära släkt med ordinarie styrelseledamot.

§ 14. Stadgeändring och tillägg
Dessa stadgar kan bara ändras av förbundets kongress.
Tillägg till stadgarna kan göras av länsföreningens årsmöte. Beslutet måste fattas med
minst två tredjedels majoritet. Tillägg till stadgarna får inte strida mot normalstadgarna.
Stadgetillägg måste anmälas till förbundsstyrelsen inom två månader efter årsmötet.

§ 15. Upplösning
Regionen/länsföreningen kan upplösas. För detta fordras beslut på två på varandra
följande årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie. Besluten måste vid båda tillfällena
fattas med minst fyra femtedels majoritet.
Tillgångar och handlingar överlämnas till Astma- och Allergiförbundet, som ska använda
tillgångarna för uppgifter inom regionens/länsföreningens verksamhetsområde.
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Normalstadgar för förening 
§ 1. Ändamål
Föreningen arbetar för att människor med allergiska sjukdomar* ska kunna fungera som
likvärdiga medlemmar i samhället.
* I detta samlingsbegrepp ingår astma, allergi och annan överkänslighet.
Föreningens uppgifter är att
• Påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor

och tillgänglighet som andra medborgare
• Stödja de enskilda medlemmarna bland annat genom gemenskapsaktiviteter.
• Stödja verksamheter som bygger på de enskilda medlemmarnas engagemang.

§ 2. Föreningens namn
Förening som omfattar geografiskt område ska heta Astma- och Allergiföreningen i …
Förening som är organiserad efter andra kriterier bör i sitt namn ange dessa.

§ 3. Medlemskap
Medlem i Astma- och Allergiföreningen är enskild person som ansluter sig till Astma- och
Allergiförbundets mål och betalar medlemsavgift.

§ 4. Organisation
Förening är normalt verksam i en kommun. Flera föreningar kan vara verksamma i samma
kommun.  Finns det fler föreningar i samma kommun ska de samarbeta i en gemensam
krets. Formerna för denna krets bestämmer föreningarna själva över. Kan de inte komma
överens fattar förbundsstyrelsen beslut om formerna efter att ha hört parterna. Om
förening bildas för ett geografiskt område som omfattar delar av två eller flera län krävs
förbundsstyrelsens medgivande. Förbundsstyrelsen avgör vilken region/länsförening som
föreningen ska tillhöra.
Förening kan inom sig utse råd och sektioner. En sektion kan organisera verksamhet för
en bestämd grupp medlemmar, kring en bestämd fråga eller för ett särskilt geografiskt
område inom föreningens verksamhetsområde.

§ 5. Unga Allergiker
Unga Allergiker är Astma- och Allergiförbundets fristående ungdomsorganisation.
Föreningen ska efter bästa förmåga samarbeta med och stödja lokala UA.

§ 6. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det sammanträder årligen senast 1
mars.
På årsmötet har alla medlemmar rätt att delta med yttrande-, förslags- och rösträtt.
Styrelsen ska kalla alla medlemmar till årsmöte senast 14 dagar före årsmötet.
Senast 7 dagar före årsmötet ska följande handlingar finnas tillgängliga för medlemmarna:
– Förslag till dagordning
– Verksamhets- och revisionsberättelser
– Förslag från styrelsen
– Inkomna motioner med förslag till yttranden
– Valberedningens förslag
Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga som gäller ansvarsfrihet för styrelsen, ej
heller vid val av revisorer och ersättare.
Beslut i sakfrågor fattas genom majoritetsbeslut i öppen omröstning. Vid lika röstetal ska
årsmötets tjänstgörande ordförande fälla utslaget.
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Valärenden ska, om minst en medlem begär det, avgöras i sluten omröstning. 
Den som fått flest avgivna röster är vald. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 7. Motioner
Enskild medlem har rätt att lämna in förslag angående föreningens arbete till årsmötet.
Sådana förslag kallas motioner. Motion ska vara skriftlig och inlämnad till föreningens
styrelse senast den 15 januari.

§ 8. Årsmötets dagordning
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
- Har styrelsen kallat till årsmötet på rätt sätt
- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet, och av rösträknare
och protokollsjusterare

- Mötet går igenom verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
- Mötet går igenom revisorernas berättelse
- Beslut om balans- och resultaträkning
- Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- Beslut om motioner och om förslag från styrelsen
- Beslut om ersättningar
- Beslut om budget och verksamhetsplan
- Val av styrelse
- Val av revisor/er och ersättare
- Val av ombud till regionens/länsföreningens årsmöte
- Val av valberedning

§ 9. Extra årsmöte
Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen beslutar det, eller om revisorerna eller minst 20
procent av medlemmarna begär det.
Extra årsmöte kan endast behandla den eller de frågor som angivits av föreningens
styrelse, revisorerna eller de medlemmar som begärt det extra årsmötet.
Extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar efter det att beslut fattats om årsmötet.
Nödvändiga handlingar ska finnas tillgängliga senast 7 dagar före årsmötet.

§ 10. Föreningens styrelse
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen består av
minst tre personer Styrelsen ska utse firmatecknare*.
Vid sammanträdena har alla ersättare närvaro- och yttranderätt. Styrelsen är
beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare är
närvarande.
Styrelsen ska till regionen/länsföreningen sända in verksamhetsberättelse samt uppgifter
om förtroendevalda senast den 15 april varje år.
* Firmatecknare är en person som har rätt att för föreningen underteckna skrivelser,
bankhandlingar med mera.

§ 11. Kansli
Styrelsen anställer personal på kansliet. Anställd kan inte samtidigt vara förtroendevald i
föreningen.

§ 12. Revision
Årsmötet utser minst två revisorer . Årsmötet kan också utse en godkänd revisor med
ersättare. Godkänd revisor och dennes ersättare får inte vara medlemmar i förbundet.
Föreningens styrelse ska senast den 1 februari överlämna de handlingar som behövs
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angående det föregående årets verksamhet till revisorerna. Revisorerna ska överlämna 
sin berättelse till styrelsen senast den 15 februari.

§ 13. Valbarhet
Den som blir förtroendevald ska vara medlem i förbundet, dock gäller att godkänd revisor 
och dennes ersättare inte får vara medlemmar i förbundet.
Förtroendevald revisor får inte vara nära släkt med ordinarie styrelseledamot.

§ 14. Stadgeändring och tillägg
Dessa stadgar kan bara ändras av förbundets kongress.
Tillägg till stadgarna kan göras av föreningens årsmöte. Beslutet måste fattas med
minst två tredjedels majoritet. Tillägg till stadgarna får inte strida mot normalstadgarna. 
Stadgetillägg måste anmälas till förbundsstyrelsen inom två månader efter årsmötet.

§ 15. Upplösning
Förening kan upplösas. För detta fordras beslut på två på varandra följande årsmöten, 
varav det ena måste vara ordinarie. Besluten måste vid båda tillfällena fattas med minst 
fyra femtedels majoritet.
Efter beslut om upplösning ska ärendet behandlas av styrelsen för den region/
länsförening som föreningen tillhör. Regionen/länsföreningen kan välja att under en 
övergångsperiod administrera föreningen för att hitta nya personer som vill engagera sig i 
den lokala styrelsen.
Har verksamhet inom förening upphört utan att stadgeenliga beslut om upplösning 
fattats, kan regionens/länsföreningens årsmöte fatta beslut om förenings upphörande. 
Sådant beslut ska fattas med fyra femtedels majoritet på ett årsmöte och ska underställas 
förbundsstyrelsen för godkännande.
Tillgångar och handlingar ska efter upplösning överlämnas till regionen/länsföreningen, 
som ska använda tillgångarna för uppgifter inom föreningens verksamhetsområde. 
Regionens/länsföreningens styrelse tar beslut om vilken närliggande förening som 
medlemmarna i den upphörda föreningen ska föras över till.
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Normalstadgar för nätverk
§ 1 Ändamål
Nätverket arbetar för bättre levnadsvillkor för att människor med allergiska sjukdomar*
ska kunna fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.
* I detta samlingsbegrepp ingår astma, allergi och annan överkänslighet.
Nätverkets uppgifter är att
• Utveckla verksamheter som utgår från nätverkets ändamål.
• Erbjuda intresserade att kunna nätverka inom förbundets verksamhetsområden.
• I övrigt efter förmåga stödja förbundets verksamhet.

§ 2. Namn
I nätverkets namn ska tydligt framgå att det är en del av förbundet.

§ 3. Anslutning till förbundet
Nätverket är en del av förbundet efter beslut av förbundsstyrelsen. Del av nätverket som
omfattas av ett geografiskt område kan ansluta sig till en region/länsförening.

§ 4. Medlemskap
Nätverket består av enskilda personer som anslutit sig till nätverket.

§ 5. Organisation
Nätverket har rätt att själv besluta om sin organisation under förutsättning att det inte
strider mot förbundets stadgar.
Nätverket utser styrgrupp i samråd med förbundsstyrelsen. För att ingå i styrgrupp krävs
medlemskap i förbundet.

§ 6. Skyldighet att informera
En gång om året ska nätverket rapportera till förbundsstyrelsen om sin verksamhet.
Formerna för informationen bestäms gemensamt av ombud för nätverket och
förbundsstyrelsen.

§ 7. Demokratin i nätverket
Nätverket har rätt att inom sig att utse ombud till kongress och regionens/länsföreningens
årsmöte. Valbar som ombud är medlem i förbundet.
Vid omröstning gäller enkel majoritet. Röstning kan inte ske med ombud.

§ 8. Stadgeändring och tillägg
Dessa stadgar kan bara ändras av förbundets kongress.
Tillägg till stadgarna kan göras av förbundsstyrelsen efter förslag från nätverket.

§ 9. Nätverkets upplösning
Nätverket upplöses efter beslut av förbundsstyrelsen.
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Stadgar för
Astma- och Allergiförbundets 

Barnallergifond 
§ 1. Ändamål
Fondens medel skall användas till följande ändamål:
•	 stödja rekreation för astma-allergisjuka barn
•	 stödja astma- och allergiforskning för barn
•	 direkta åtgärder för att främja astma- och allergisjuka barns miljöer.

§ 2. Förvaltning
Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse ansvarar för förvaltningen av fondens 
kapital samt beslutar om utdelning av anslag från fonden. Ansökningar om bidrag från 
fonden utlyses av förbundsstyrelsen minst en gång per år.

§ 3. Redovisning
Fondens medel skall redovisas i Astma- och Allergiförbundets centrala räkenskaper per 
den 31 december årligen och revideras därvid av Astma- och Allergiförbundets revisorer i 
enlighet med förbundets stadgar.

§ 4. Ändring av stadgarna
Ändring av stadgar kan endast göras av Astma- och Allergiförbundets kongress.

§ 5. Regler vid upplösning av fonden
Beslutas om upplösning av fonden skall Astma- och Allergiförbundets kongress besluta 
om fördelning av innestående medel i enlighet med fondens ändamål. 
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Stadgar för
Astma- och Allergiförbundets 

Blomsterfond 
§ 1. Ändamål
Fonderade medel skall användas till följande ändamål:
•	 att stödja rehabilitering och rekreation för astma-allergisjuka och deras familjer i den 

mån stat, kommun och landsting inte bidrar
•	 att bedriva informationsverksamhet i samhället för att underlätta för människor med 

allergi och annan överkänslighet
•	 att stödja Astma- och Allergiförbundets övriga verksamhet

§ 2. Förvaltning
Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse ansvarar för förvaltningen av fondens 
kapital samt beslutar om utdelning av anslag från fonden. Ansökningar om bidrag från 
fonden utlyses av förbundsstyrelsen minst en gång per år.

§ 3. Fördelning av medlen
Av de under räkenskapsår influtna medlen skall 75% fonderas till angivna ändamål och 25 
% tillföras Astma- och Allergiförbundets övriga verksamhet.

§ 4. Redovisning
Fondens medel skall redovisas i Astma- och Allergiförbundets centrala räkenskaper per 
den 31 december årligen och revideras därvid av Astma- och Allergiförbundets revisorer i 
enlighet med förbundets stadgar.

§ 5. Ändring av stadgarna
Ändring av stadgar kan endast göras av Astma- och Allergiförbundets kongress.

§ 6. Regler vid upplösning av fonden
Beslutas om upplösning av fonden skall Astma- och Allergiförbundets kongress besluta 
om fördelning av innestående medel i enlighet med fondens ändamål. Sker upplösning 
i samband med upplösning av förbundet skall tillgångarna, med iakttagande av fondens 
inriktning, användas till allmännyttiga ändamål som överensstämmer med förbundets 
målsättning.
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Stadgar för Stiftelsen
Astma- och Allergiförbundets 

Forskningsfond

§ 1. Ändamål
Fonden, som tillkommit genom gåvor och testamenten har till ändamål att främja 
vetenskaplig forskning rörande astma, allergi och annan överkänslighet.

§ 2. Förmögenhet
Fondens förmögenhet utgörs av medel som influtit dels genom Röda Fjädern-insamlingen 
1989, dels av gåvor och testamentariska förordnanden samt medel som härefter kan 
komma att tillfalla densamma som ytterligare fondkapital.

§ 3. Verksamhet
Fondens styrelse ansvarar för förvaltningen av fondens kapital samt beslutar efter förslag 
från forskningsnämnden om utdelning av stipendier och anslag till forskare.

§ 4. Styrelse
Fondens angelägenheter handhas av styrelsen som består av en ordförande och fyra 
ledamöter samt minst två ersättare. Styrelsens ordförande och ledamöter utses av Astma- 
och Allergiförbundets kongress. Medlem i fondens styrelse behöver inte vara medlem i 
Astma- och Allergiförbundet.

§ 5.  
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär 
det. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är 
närvarande, bland dem ordförande eller vice ordförande. Vid styrelsens sammanträden 
skall föras protokoll.

§ 6. Forskningsnämnd
Fondens styrelse delar ut bidrag efter förslag från en forskningsnämnd, som under 
fondens styrelse är skild från fondens övriga verksamhet.

§ 7. 
Astma- och Allergiförbundets styrelse utser ledamöter i forskningsnämnden, vilka är 
vetenskapliga rådgivare i frågor kring fördelning av forskningsanslag och stipendier. 
Medlem i forskningsnämnden behöver inte vara medlem i Astma- och Allergiförbundet.

§ 8.
Fondens styrelse fastställer en arbetsordning för forskningsnämnden.

§ 9. Förvaltning av fondens egendom
Fondstyrelsen skall tillse att fondens medel placeras på betryggande sätt med högsta 
möjliga avkastning.

§ 10. Behörighet att företräda fonden
Fondens firma tecknas av styrelsen eller de personer som styrelsen utser.

§ 11. Redovisning och revision
Fondens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av 
Astma- och Allergiförbundets revisorer.
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§ 12. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan endast göras av Astma- och Allergiförbundets kongress.
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