
Sverigefinska Synskadadeförbundet
Ruotsin Suomenkielisten Näkövammaisten Liitto

Stadgar

Godkända på ombudsmötet 2017-05-20

1 § Organisationens namn
Organisationens namn är Sverigefinska Synskadadeförbundet (SFSF), 
på finska Ruotsin Suomenkielisten Näkövammaisten Liitto (RSNL).
Föreningen har sitt säte i Borås och är verksam i hela landet.

2 § Organisationens syfte
Organisationens syfte är:

1. Fungera som finsktalande synnedsattas officiella 
intresseorganisation i Sverige.

2. Agera sakkunnig i frågor som rör personer med synnedsättning 
genom att skriva motioner och samarbeta med berörda myndigheter
samt organisationer, exempelvis Svenska och Finska 
föreningar för personer med synnedsättning.

3. Att förbättra jämställdheten i samhället, så att finsktalande 
synnedsatta kan bli mer delaktiga.

4. Främja synnedsattas hälsa, kunskaper, informationstillgång och 
livskraft, genom att anordna kurser, både i egen regi och i 
samarbete med Sveriges och Finlands föreningar för personer med 
synnedsättning.

5. Sprida information till synnedsatta, exempelvis via taltidning.

 6. Anordna kultur- och rekreationsaktiviteter för medlemmarna, 
erbjuda hjälp-till-självhjälp, samt hjälpa dem att utöva egen 
kulturverksamhet.

7. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
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3 § Förbundets uppbyggnad
Förbundet är uppbyggt av enskilda medlemmar, som är anslutna till 
SFSF:s lokalföreningar och distrikt. Förbundsstyrelsen godkänner 
lokalföreningarnas och distriktens stadgar.

4 § Förbundets ekonomi
Finansieringen av förbundets verksamhet består i huvudsak av Svenska 
statens årliga bidrag till funktionshinderorganisationer. 
Medlemmarna betalar årligen sin medlemsavgift direkt till förbundet.
Medlemsavgiftens belopp bestäms av ombudsmötet.   
Förbundet kan ta emot gåvor, samt anordna insamlingar och lotterier 
m.m. för att stödja sin verksamhet.

5 § Medlemskap
En synnedsatt medlem är en sådan person, vars syn är såpass nedsatt, att
den väsentligen påverkar medlemmens vardagsliv.
Förbundets medlemmar är antingen personer med synnedsättning, 
närstående, stödjande medlemmar, organisationer eller 
hedersmedlemmar.
Närstående medlem är en person som står en person med 
synnedsättning nära, exempelvis maka/make, familjemedlem, släkting, 
bekant eller annan person som hjälper någon med synnedsättning.
En person som stödjer förbundets grundläggande syften och vill stödja 
förbundets intentioner, kan bli stödmedlem.  
Förbundsstyrelsen beslutar om hedersmedlemskap.

6 § Medlemskapets upphörande
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för innevarande 
verksamhetsår, har inte rätt att delta på förbundets kurser och möten. 
Medlemskapet anses upphöra, när medlemsavgiften inte erlagts på det 
sätt förbundsstyrelsen beslutat. Medlem som inte följer förbundets 
stadgar eller skadar förbundet kan uteslutas. Beslut om uteslutning 
fattas av förbundets ombudsmöte baserat på förslag från 
förbundsstyrelsen. Berörd medlem ska av förbundsstyrelsen få 
information om avsikten av uteslutningen och beredas tillfälle för 
medlemmen att yttra sig innan ombudsmötet beslutar om uteslutning.  
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7 § Förbundets beslutande organ
Förbundets högsta beslutande organ är det ordinarie ombudsmötet, som 
hålls en gång per år, senast 15:e april.

Extra ombudsmöte
Ett extra ombudsmöte gällande specifika ärenden ska sammankallas när
förbundsstyrelsen anser det nödvändigt eller om minst en tredjedel (1/3)
av förbundets medlemmar kräver det av förbundsstyrelsen. På mötet 
behandlas endast de ärenden som mötet har sammankallats för. Ärenden
ska framgå av kallelsen. Mötet måste hållas inom två (2) månader från 
det att begäran om mötet lämnats till styrelsen.

Mötesombud
Medlemsorganisationerna har rätt att skicka minst en (1) och högst fem 
(5) ombud. Vid val av ombud har personer med synnedsättning 
företräde.
Medlemsföreningarnas representation bestäms av antalet medlemmar, 
som erlagt medlemsavgift till förbundet för föregående år, enligt 
följande:

Under 20 medlemmar: ett (1) ombud

21-40 medlemmar: två (2) ombud

41-60 medlemmar: tre (3) ombud

61-80 medlemmar: fyra (4) ombud 

Från 81 medlemmar: fem (5) ombud 

Dessutom ska en (1) ersättare per ombud väljas. Representantmandat 
ska skriftligen anmälas till förbundsstyrelsen senast två (2) veckor före 
mötet. Anmälan ska styrkas av protokoll från årsmöte. Distrikten har 
rätt att sända var sin observatör till ombudsmötet.

Rösträtt
Endast de av medlemsföreningarnas befullmäktigade ombud och 
medlemmar i förbundsstyrelsen har rösträtt på ombudsmötet.

Förbundets revisorer, hedersmedlemmar, personal, stödmedlemmar och 
distriktens observatörer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på 
mötet.
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Besluten vid förbundets möten fattas med enkel majoritet. Öppen 
röstning gäller såvida inte mötets majoritet kräver slutet val med 
röstsedlar. Slutet val med röstsedlar ska verkställas om någon kräver 
detta vid personval.

Möteshandlingarna ska vara utskickade till ombuden senast en (1) 
vecka innan mötet.
Användandet av fullmakt vid röstning är tillåtet men endast en fullmakt 
per ombud.

Kallelse till möte
Kallelse till ordinarie ombudsmöte ska utsändas till 
medlemsföreningarna genom brev senast fyra (4) veckor före mötets 
början och till extra ombudsmöte senast två (2) veckor före mötets 
början.

Förslag och motioner till möten ska vara styrelsen skriftligen tillhanda 
senast två (2) veckor före ombudsmöte.

Mötets dagordning och förslag från förbundsstyrelsen, distrikt och 
medlemsföreningar samt motioner från enskilda medlemmar ska 
utsändas till ombuden senast en (1) vecka före ombudsmötets början.

Handlingar rörande ekonomi och administration ska lämnas till 
revisorerna senast en (1) månad före ombudsmöte.

8 § Förbundsstyrelsen och funktionärer
Det åligger förbundsstyrelsen att verkställa ombudsmötets beslut, leda 
förbundets verksamhet och ansvara inför ombudsmötet.

Förbundsstyrelsen väljs vid ombudsmöte bland synnedsatta 
medlemmar. Närstående- och stödmedlem kan väljas till styrelsen om 
det inte finns en lämplig synnedsatt person till denna uppgift. 
Hedersmedlemmar samt förbundets personal kan inte väljas in i 
förbundsstyrelsen.

I förbundsstyrelsen ingår ordförande samt åtta (8) ordinarie ledamöter, 
och två (2) ersättare.
En ersättare inträder som fullvärdig ledamot vid ordinarie ledamots 
frånvaro. Ersättarnas inbördes ordning som ordinarie ledamot är den 

4(7)



ordning som de har blivit valda i. Ersättarnas mandatperiod är ett (1) år. 
Övriga ledamöter har en mandatperiod på två (2) år. Hälften av 
förbundsstyrelsens ledamöter står på tur att avgå årligen. Styrelsen 
väljer viceordföranden inom styrelsen. 

Ombudsmötet väljer valberedning på tre (3) personer, där majoriteten 
ska ha en synnedsättning. En ledamot i valberedningen representerar 
förbundsstyrelsen. Valberedningen väljer en sammankallande inom 
gruppen.

Styrelsens uppgifter
 Representera förbundet och verkställa ombudsmötets beslut
 Välja personer för förtroendeuppdrag, vilka kan stå utanför styrelsen
 Välja arbetsutskott
 Anställa och säga upp personal
 Ha arbetsgivaransvar för avlönad personal
 Definiera personalens arbetsuppgifter
 Ansvara för förbundets medlemsregister

Styrelsens sammanträden
Styrelsen håller möten efter behov. Den är beslutsför när ordföranden 
eller vice ordförande och minst hälften av övriga styrelsemedlemmar (1 
+ 4) är närvarande. Beslut vid styrelsemöten fattas med enkel majoritet, 
vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen kan på mötet ta 
upp andra ärenden än de som anmälts innan mötet.
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9 § Ombudsmöte
På ombudsmötet behandlas följande punkter:
1. Mötets öppnande

a) Förbundsordföranden öppnar mötet
b) Val av mötesfunktionärer
c) Kontroll och godkännande av ombudens befogenheter

2. Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande och mötets 
beslutsmässighet

3. Beslut om närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt
4. Godkännande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer: 

a) Mötesordförande
b) Sekreterare
c) Två protokolljusterare
d) Tre rösträknare

6. Presentation och godkännande av verksamhetsberättelsen för
föregående verksamhetsår 

 7. Presentation av bokslut och revisorers yttrande om detta. 
Beslut om beviljande av ansvarsfrihet

8. Val av förbundsordförande på två (2) år.
9. Val av övriga styrelseledamöter för avgående 

styrelseledamöter
 10. Val av två (2) ordinarie revisorer och två (2) ersättare till 

dessa. 
 11. Val av valberedning på tre (3) personer, där majoriteten ska 

ha en synnedsättning.
12. Val av förbundets representanter för övriga uppdrag 
13. Beslut om medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
14. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhetsår
15. Behandling av ärenden och förslag framlagda av styrelsen
16. Behandling av motioner framlagda av medlemsföreningar 

och medlemmar i enlighet med stadgarna 
17. Mötets avslutande

6(7)



10 § Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret.

11 § Förbundets firmatecknare
Förbundet har två firmatecknare som tillsammans har rätt att teckna 
firma. Den ena ska vara ordföranden och den andra väljs av 
förbundsstyrelsen. I ekonomiska frågor har kassören rätt att ensam 
teckna firma på det sätt som bestäms av förbundsstyrelsen. Vicekassör 
träder in vid ordinarie kassörens frånvaro och har då samma 
befogenheter som ordinarie kassör.

12 § Stadgeändringar
Ändringar eller tillägg till dessa stadgar kan göras på ombudsmötena, 
om minst tre fjärdedelar (¾) av ombuden röstar för detta.
Stadgeändringar kan bara tas till beslut, om dessa har påtalats i 
möteshandlingarna.
Ändringar eller tillägg till dessa stadgar kan ske vid ombudsmöte 
genom omröstning med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet. Förslag till 
stadgeändringar kan behandlas endast om det nämns i kallelsen till 
mötet.
Distriktens och lokalföreningarnas mallstadgar bestäms av förbundets 
styrelse.

13 § Upplösning av förbundet 
Beslut om upplösning av förbundet kan enbart fattas av ombudsmötet 
och tillstyrkas av nästföljande ombudsmöte eller av extra ombudsmöte, 
som inte får hållas tidigare än två (2) månader efter ombudsmötet, som 
fattat beslut om upplösning. Förslag om upplösning ska nämnas i 
kallelsen till mötet och beslut om upplösning kan fattas enbart i det fall 
att tre fjärdedels (3/4) majoritet är ense härom vid båda mötena. Vid 
upplösning av förbundet ska arkivet och ekonomiska tillgångar 
användas i syfte som gagnar de synnedsatta. 
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