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HjärtebarnSfondenS Stadgar 

 
§1 Namn 
Organisationens namn är Hjärtebarnsfonden. 

 

§2 Logotyp 
Verksamhetens logotyp bestäms och regleras till sin helhet i för ändamålet framtagen grafisk manual. 
Endast den i grafisk manual beskrivna logotypen får användas, i enlighet med de regler som föreskrivs 
i densamma. 

 

§3 Ändamål 
Moment 1 
Hjärtebarnsfonden är en riksorganisation och utgörs av en sammanslutning av personer (hädanefter 
benämnt) med medfött1, hjärtfel och/eller deras anhöriga, samt personer som mist familjemedlem med 
medfött hjärtfel. Hjärtebarnsfonden förvaltar en egen fond vars ändamål regleras i särskilt styrdokument. 

 

Moment 2 
Hjärtebarnsfondens värdegrund bottnar i alla människors lika värde. Hjärtebarnsfonden är en religiöst och 
partipolitiskt obunden intresseorganisation. 
Hjärtebarnsfonden är en ideell funktionspolitisk intresseorganisation som har till uppgift att utöva 
verksamhet med ledning av kongressen antagna målsättningsprogram att arbeta för medlemmarnas 

intressen och därmed verka för stöd, information och påverkan genom; 
att aktivt stödja och skapa kontakt mellan personer med medfött, hjärtfel och/eller deras familjer. 
att förbättra villkoren för personer med medfött hjärtfel och/eller deras familjer. 
att sprida kunskap och information avseende livssituationen för personer med medfött hjärtfel och/eller 
deras familjer. 

 

§4 Medlemskap 
Moment 1 
Hjärtebarnsfonden har följande medlemsgrupper: 
1. Barn, ungdomar och vuxna med medfött hjärtfel. 
2. Föräldrar och syskon i familjer som har, eller har mist, familjemedlem med medfött hjärtfel. 
3. Stödjande medlem. Enskilda personer, organisationer och institutioner. Hjärtebarnsfondens styrelse 
beviljar medlemskap för organisationer och institutioner. 

 
Moment 2 
Som medlem räknas den som betalar av kongressen fastställd medlemsavgift till Hjärtebarnsfonden och 
registreras i det centrala medlemsregistret. 

 

§5 Organisation 
Hjärtebarnsfonden består av föreningar som antagits av Hjärtebarnsfondens kongress. Föreningarnas 
arbete regleras i särskilda stadgar. Hjärtebarnsfondens högsta beslutande organ är kongressen. 
I löpande verkställighetsbeslut däremellan av riksstyrelse eller föreningsforum. 
Verksamhetsåret är kalenderåret. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Medfött hjärtfel inkluderar även under barndomen förvärvat hjärtfel samt genetiska hjärtfel 
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§6 Kongress 
Moment 1 
Kongressen är Hjärtebarnsfondens högsta beslutande organ och består av 
riksstyrelsen samt ombud från föreningarna enligt följande: 
Varje förening utser 2 ombud samt ytterligare 1 för varje uppnått hundratal medlemshushåll, max 5 ombud. 
Antalet ombud fastställs efter antalet betalda medlemsavgifter föregående kalenderår. Medlemmar har 
närvarorätt vid kongressen. 
Kongressen skall hållas vartannat år senast under november månad. Meddelande om tid och plats för 
kongressen meddelas föreningarna senast 2 månader före fastställt datum. Dagordningen och handlingar 
tillhandahålls riksstyrelsen, föreningsstyrelserna, revisorerna och anmälda ombud senast 3 veckor före 
kongressen. 

 

Kongressens dagordning skall innehålla: 
• upprättande av röstlängd 
• mötets behöriga utlysande 
• val av presidium; ordförande och sekreterare 
• val av rösträknare och protokolljusterare 
• behandling av årsredovisning och verksamhetsberättelse för de senaste två åren 
• behandling av revisionsberättelsen 
• fråga om riksstyrelsen ansvarsfrihet 
• inkomna motioner 
• fastställande av budget för de två nästkommande verksamhetsåren 
• fastställande av verksamhetsplan för de två nästkommande verksamhetsåren 
• fastställande av medlemsavgift för de två nästkommande verksamhetsåren 
• fastställande av riksstyrelsen arvoden och traktamenten 
Val av: 
• ordförande 
• kassör 
• styrelseledamöter 
• ersättare för ledamot 
• revisorer 
• ersättare för revisor 

• valberedning 
Varje valt ombud har vid kongressen yttrande-, förslags- och rösträtt. Riksstyrelsen ledamöter, ersättare 
och revisorer har yttrande- och förslagsrätt. Ledamot av riksstyrelsen utsedda samarbetsorgan samt 
anställd personal har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

Valbar till ledamot eller ersättare i riksstyrelsen är varje enskild myndig medlem med undantag för, i 
Hjärtebarnsfonden, anställd tjänsteman. Familjerelation mellan firmatecknare i förening får ej förekomma på 
grund av jäv. 

 
Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan med mötesordförandes utslagsröst 
och vid personval med lottning. 

 

Moment 2 
Motionsrätt tillkommer anslutna föreningar och enskild medlem. 
Motion ska vara skriftlig och behandlad av föreningsårsmöte eller föreningsstyrelse. Motion ska vara 
riksstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före kongressen. Valda ombud ska, tillsammans med riksstyrelsens 
yttrande, ha motionerna tillhanda senast 2 veckor före kongressen. 

 

Moment 3 
Extrakongress kan påkallas av riksstyrelsen, revisorerna eller om medlemmar och/eller föreningar som 
representerar minst 1/3 av medlemmarna så kräver. Sådant möte ska hållas inom 2 månader efter det att 
begäran inkommit. Ombud till extrakongressen är ombuden som utsetts till föregående ordinarie kongress. 
Extrakongressen kan enbart behandla frågor som finns med på dagordningen vid kallelsen. 
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§7 Föreningsforum 
Riksstyrelsen ska minst 1 gång mellan kongresserna inbjuda minst 2 av föreningarnas ledamöter till 
föreningsforum för utvecklingsarbete samt erfarenhetsutbyte. Föreningsforumet skall även förrätta 
eventuella fyllnadsval av riksstyrelseledamöter, riksrevisorer och riksvalberedning. 

 

§8 Riksstyrelsen 
Moment 1 
Riksstyrelsen är sammansatt enligt följande: 
• ordförande 
• kassör 
• 5 ledamöter 
• 3 ersättare 
Vice ordförande och sekreterare konstitueras inom riksstyrelsen. 
Riksstyrelsen mandattid ska vara 2 år. Omval av styrelseledamot kan ske max 4 mandatperioder (8 år). 
Om någon i riksstyrelsen avgår under mandatperioden ska nyval av efterträdare äga rum på 
nästkommande föreningsforum eller kongress. 

 
Riksstyrelsen ska kallas minst 2 veckor före sammanträdet och sammanträda minst 4 ggr/år eller när minst 
hälften av styrelsen så påkallar. Dagordning och övriga styrelsehandlingar ska vara styrelseledamöterna 
tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Riksstyrelsen leder Hjärtebarnsfondens arbete i enlighet med 
dessa stadgar och kongressens beslut. 
Anställda tjänstemän har närvaro-, förslags- och yttranderätt men inte rösträtt vid styrelsemöte. 
Riksstyrelsen är beslutsmässig när minst 4 är närvarande. 
Hjärtebarnsfondens firma tecknas av ordförande och kassör i förening. Riksstyrelsen beslutar om övrig 
attestordning på det konstituerande mötet eller vid behov närhelst under verksamhetsåret. Riksstyrelsen 
äger rätt att förvalta eller avyttra fast egendom som organisationen erhåller genom gåva eller testamente 
enligt fastställda styrdokument. 

 

Moment 2 
Protokoll skall tillställas föreningarnas ordförande. 

 

§9 Valberedning 
Moment 1 
Valberedningen ska framlägga förslag till de val som föreligger under kongressen samt till föreningsforumet 
de eventuella fyllnadsval som uppkommer mellan kongressåren. Nomineringarna och valberedningens 
förslag ska biläggas övriga handlingar och vara ombuden tillhanda senast 3 veckor före kongressen, eller 
föreningsforumet vid eventuella fyllnadsval. Valberedningen fastställer sista datum för nomineringar. 

 
Moment 2 
Valberedningen väljs av kongressen, eller föreningsforumet vid eventuella fyllnadsval, på 2 år och består av 
3 ledamöter, varav en sammankallande, samt 1 ersättare. Valbar till ledamot eller ersättare i 
valberedningen är varje enskild medlem med undantag av i Hjärtebarnsfonden anställda tjänstemän. 
Valberedningen är beslutsmässig när minst 2 ledamöter är närvarande. 

 
Moment 3 
Valberedningen ska arbeta aktivt för att rekrytera till de val som ska förrättas. Valberedningen ska hålla 
kontinuerlig kontakt med riksstyrelsen. Alla föreslagna ledamöter skall vara tillfrågade. Valberedningen 
arbetar efter särskilt styrdokument. 

 

§10 Medlemsavgift 
Medlemsavgift fastställs av kongressen. Avgiften betalas till Hjärtebarnsfonden och fördelas med 60 % till 
Hjärtebarnsfonden och 40 % till respektive förening. Medlemsräkning fastställs den 31 december varje år för 
fördelning av avgiften till föreningarna. Hjärtebarnsfonden ska betala avgiften till respektive förening före 
mars månads utgång. Medlemsavgift som betalas efter den 1 oktober räknas som avgift för nästkommande 
år. 
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§11 Revision 
Riksstyrelsens verksamhet och förvaltning samt räkenskaper ska granskas av 2 revisorer som jämte 2 
ersättare väljs av kongressen eller föreningsforumet. Samtliga val förrättas på 2 år. Därutöver anlitar 
riksstyrelsen 1 auktoriserad eller godkänd revisor. 
Revisorerna ska utarbeta och arbeta efter särskilt styrdokument som delges riksstyrelsen. 

 

§12 Upphörande av medlemskap 
Medlem som inte, efter 2 påminnelser betalat medlemsavgiften för det kommande året, avregistreras som 
medlem. 

 

§13 Uteslutning 
Enskild medlem eller förening som skadar Hjärtebarnsfondens verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av 
kongressen eller föreningsårsmötets fattade beslut, kan av 
riksstyrelsen, efter samråd med föreningsstyrelsen, uteslutas ur Hjärtebarnsfonden. Den uteslutne kan 
begära prövning av beslutet vid nästa kongress. 

 

§14 Upplösning 
Beslut om upplösning av Hjärtebarnsfonden kan endast ske vid röstning på 2 på varandra följande ordinarie 
kongresser med minst 2/3 majoritet. 

Beslutas om upplösning av Hjärtebarnsfonden ska dess tillgångar överföras till 

den egna fonden att användas till ändamål som överensstämmer med Hjärtebarnsfondens målsättning. Vid 
beslut om upplösning av Hjärtebarnsfonden ska samtidigt styrelse för den egna fonden väljas. 
Vid upplösning av förening tillfaller dess tillgångar Hjärtebarnsfonden. Dessa tillgångar förvaltas särskilt i 4 
år. Om ny förening bildas i motsvarande geografiskt område under denna tid ska tillgångarna överföras till 
denna förening. 

 

§15 Stadgeändringar 
Ändringar av dessa stadgar kan endast ske på ordinarie kongress efter förslag från riksstyrelsen eller efter 
motion från medlem eller föreningsårsmöte. Ändringsförslag ska vara valda kongressombud tillhanda 
senast 3 veckor före kongressen. Beslut om ändring av stadgarna kan enbart tas med minst 2/3 majoritet. 

 

§16 Jäv 
Möjliga jävsförhållanden ska alltid synliggöras och hanteras i enlighet med Hjärtebarnsfondens riktlinjer för 
jävsfrågor. 

 

Dessa stadgar är antagna på Hjärtebarnsfondens årsmöte den 30 maj 2010. 
Med ändringar på kongresserna 2011, 2013, 2017, 2019 och 2021. 

http://www.hjartebarnsfonden.se/


Kungsgatan 84 ög 
112 27 Stockholm 
08-442 46 50 

Pg 900587-7. Bg 900-5877 

www.hjartebarnsfonden.se 

 

Stadgar föreningar 

 
§1 Namn 
Organisationens namn är Hjärtebarnsfonden 
Central/ Halland/Jönköping/Kronoberg/Mitt/Norr/Stockholm/Syd/Uppsala/Värmland/Väst/Öst/Guch 

 

§2 Logotyp 
Verksamhetens logotyp bestäms och regleras till sin helhet i för ändamålet framtagen grafisk manual. 
Endast den i grafisk manual beskrivna logotypen får användas, i enlighet med de regler som föreskrivs 
i densamma. 

 

§3 Ändamål 
Moment 1 

Hjärtebarnsfondens förening utgörs av en sammanslutning av personer med medfött2, , hjärtfel och/eller 
deras anhöriga, samt personer som mist en familjemedlem med medfött hjärtfel. 

 
Moment 2 
Hjärtebarnsfondens värdegrund bottnar i alla människors lika värde Förening i Hjärtebarnsfonden är en 
religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation som har till uppgift att utöva verksamhet med ledning 
av föreningsårsmötet och Hjärtebarnsfondens kongress antagna målsättningsprogram att arbeta för 
medlemmarnas intressen och därmed verka för stöd, information och påverkan genom; 

att aktivt stödja och skapa kontakt mellan personer med medfött, hjärtfel och/eller deras familjer. 
att förbättra villkoren för personer med medfött, hjärtfel och/eller deras familjer. 
att sprida kunskap och information avseende livssituationen för personer med medfött, hjärtfel och/eller 
deras familjer. 

 
Moment 3 
Föreningen har till uppgift att stödja medlemmarna och anordna möten, informera och hålla kontakt med 
berörda institutioner i samhället, marknadsföra Hjärtebarnsfonden samt understödja och upprätthålla 
kontaktpersonverksamheten inom föreningen. Föreningen ska följa Hjärtebarnsfondens stadgar, samt av 
Hjärtebarnsfondens kongress fattade beslut och av riksstyrelsen fastställda riktlinjer. Verksamhetsåret är 
kalenderåret. 

 

§4 Medlemskap 
Moment 1 
Förening i Hjärtebarnsfonden har följande medlemsgrupper: 
1. Barn, ungdomar och vuxna med medfött, hjärtfel. 
2. Föräldrar och syskon i familjer som har, eller har mist, familjemedlem med medfött hjärtfel. 
3. Stödjande medlem. Enskilda personer, organisationer och institutioner. Riksstyrelsen beviljar 
medlemskap för organisationer och institutioner. 

 
 

Moment 2 
Som medlemmar räknas de som betalar den av Hjärtebarnsfondens kongress fastställda medlemsavgiften 
till Hjärtebarnsfonden och registreras i det centrala medlemsregistret. Medlem tas bort från registret efter 2 
påminnelser om medlemsavgiften. 

 
 
 
 
 
 
 

2 Medfött hjärtfel inkluderar även under barndomen förvärvat hjärtfel samt genetiska hjärtfel 
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§5 Årsmötet 
Moment 1 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Kallelse till årsmötet skall sändas medlemmarna senast 
6 veckor innan. Mötet ska hållas före juni månads utgång. Dagordning och handlingar tillhandahålls 
medlemmarna och revisorerna senast 2 veckor före årsmötet. Förutom föreningsårsmötet ska 
föreningsstyrelsen inbjuda till minst 1 övrigt medlemsmöte per år. 

 

Moment 2 
Föreningsårsmötet ska behandla: 
• upprättande av röstlängd 
• mötets behöriga utlysande 
• val av presidium; ordförande, sekreterare och protokolljusterare 
• verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelsen 
• föreningsstyrelsens ansvarsfrihet 
• fastställande av föreningsstyrelsens arvoden och traktamenten 
• inkomna motioner 

• verksamhetsplan 
• budget för verksamhetsåret 
• val av ordförande 
• val av kassör 
• val av ledamöter och ersättare 
• val av revisor och ersättare 
• val av 2 ombud samt ytterligare 1 för varje uppnått hundratal medlemmar till kongressen 

• val av 2 representanter från föreningsstyrelsen som deltar i föreningsforum, samt ersättare för dessa. 
• val av valberedning och ersättare 
Motioner till kongressen och övriga förslag som ska behandlas vid föreningsårsmötet ska vara 
föreningsstyrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. Motion till Hjärtebarnsfondens kongress ska 
skickas vidare oavsett föreningsårsmötets tillstyrkan eller avslag. Röstberättigad vid föreningsårsmötet är 
alla medlemmar i föreningen som erlagt fastställd årsavgift. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal avgörs frågan med mötesordförandens utslagsröst och vid personval med lottning. Valbar till 
ledamot eller ersättare i föreningsstyrelsen är varje enskild myndig medlem med undantag för, i 
Hjärtebarnsfonden, anställd tjänsteman. Familjerelation mellan firmatecknare i förening får ej förekomma på 
grund av jäv. 

 
 

Moment 3 
Föreningsstyrelsen ska kalla till extra föreningsårsmöte när de eller revisorerna så påkallar eller när minst 
1/3 av föreningens medlemmar så kräver. Sådant möte ska hållas inom 2 månader efter det begäran 
inkommit. Kallelse ska tillsammans med dagordning skickas minst 3 veckor före mötet. Det extra 
föreningsårsmötet kan enbart behandla frågor som finns med på dagordningen vid kallelsen. 

 
Moment 4 
Protokoll från föreningsårsmötet samt förteckning på valda ombud och ersättare till Hjärtebarnsfondens 
kongress ska senast 2 veckor efter årsmötet skickas till kansliet. 
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§6 Föreningsstyrelse 
Moment 1 
Föreningsstyrelsen väljs på 2 år och ska bestå av ordförande och kassör samt minst 1 och högst 5 
ledamöter. Minst 1 ersättare ska utses. Omval av ordinarie styrelseledamot bör ske med max 4 
mandatperioder i följd (8 år). Avvikelse motiveras av valberedningen. 

 

Alla val sker på föreningsårsmötet. Valbar till ledamot eller ersättare är varje enskild myndig medlem med 
undantag för, i Hjärtebarnsfonden, anställd tjänsteman. Familjerelation mellan firmatecknare i förening får ej 
förekomma på grund av jäv. 

 

Samtliga val förrättas på 2 år. Vartannat år väljs ordförande och 0-3 ledamöter, vartannat år väljs kassör 
och 0-2 ledamöter. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften är närvarande. 

 
Moment 2 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening. Styrelsen beslutar om eventuell 
attestordning. 

 

Moment 3 
Protokoll från föreningsstyrelsemötena ska skickas till kansliet. 

 
Moment 4 
Föreningsstyrelsen ska, av ordföranden, kallas minst 2 veckor före sammanträdet och sammanträda minst 2 
ggr/år eller när minst 1/3 av styrelsen så påkallar. Föreningsstyrelsen leder föreningens arbete i enlighet 
med dessa stadgar och föreningsårsmötets beslut. 

 
Moment 5 
Utsedda kontaktpersoner är underställda föreningsstyrelsen och i vissa fall riksstyrelsen. Föreningens 
styrelse ansvarar tillsammans med utsedda kontaktpersoner för medlemsaktiviteterna inom föreningens 
geografiska område. 

 

§7 Föreningens valberedning 
Moment 1 
Valberedningen skall framlägga förslag till de val som föreligger under föreningens årsmöte. 
Nomineringarna och valberedningens förslag ska biläggas övriga årsmöteshandlingar som ska vara 
medlemmarna tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet. Valberedningen fastställer sista datum för 
nomineringar. 

 

Moment 2 
Valberedningen väljs av årsmötet på 2 år och består av 2-5 ledamöter, varav en är sammankallande. Därtill 
1 ersättare. 

 

Moment 3 
Valberedningen ska i god tid före föreningsårsmötet tillfråga medlemmarna om förslag till ledamöter inför 
kommande val. Valberedningen skall också själva arbeta aktivt för att rekrytera ledamöter. Alla föreslagna 
ledamöter skall vara tillfrågade. 
Valberedningen bör i övrigt följa de styrdokument som Hjärtebarnsfondens valberedning använder. 

http://www.hjartebarnsfonden.se/


Kungsgatan 84 ög 
112 27 Stockholm 
08-442 46 50 

Pg 900587-7. Bg 900-5877 

www.hjartebarnsfonden.se 

 

§8 Ekonomi 
Styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår ska tillhandahållas medlemmarna senast 2 veckor 
innan årsmötet. 

 

Kontaktpersonerna är skyldiga att föra räkenskaper och redovisa dessa till föreningsstyrelsen vid de tillfällen 
föreningsstyrelsen beslutar. Föreningsstyrelsen är skyldig att bokföra räkenskaper och redovisa dem till 
riksstyrelsen innan juni månads utgång påföljande år. 
Föreningsstyrelserna äger ej rätt att uppta lån, upprätta fonder eller på annat sätt binda Hjärtebarnsfonden 
ekonomiskt utan ett på förhand godkännande av riksstyrelsen. 

 

§9 Revision 
Föreningens verksamhet och förvaltning samt föreningens räkenskaper jämte kontaktpersonernas 
räkenskaper ska granskas av 1 revisor som jämte 1 ersättare väljs av föreningsårsmötet för 2 år. 

 

§10 Uteslutning 
Enskild medlem som skadar föreningens verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av 
Hjärtebarnfondens kongress eller föreningsforum fattade beslut, kan av riksstyrelsen, efter samråd med 
föreningsstyrelsen, uteslutas ur Hjärtebarnsfonden. Den uteslutne kan begära prövning av beslutet vid 
Hjärtebarnsfondens nästa kongress. 

 

§11 Upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen kan endast ske vid röstning på 2 på varandra följande 
ordinarie föreningsårsmöten och med minst 2/3 majoritet. 
Beslutas om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar överföras till Hjärtebarnsfonden. Dessa 
tillgångar förvaltas särskilt i 4 år. Om ny förening bildas i det geografiska området eller motsvarande den 
föregående föreningen under denna tid, ska tillgångarna efter godkännande av riksstyrelsen, överföras 
till denna förening. 

 

§12 Stadgeändringar 
Ändringar av dessa stadgar kan endast ske på ordinarie kongress efter förslag från föreningsstyrelsen eller 
efter motion från riksstyrelsen eller enskild medlem. 
Ändringsförslag ska vara riksstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före kongressen. Beslut om ändring av 
stadgarna kan enbart tas med minst 2/3 majoritet. 

 

§13 Jäv 
Möjliga jävsförhållanden ska alltid synliggöras och hanteras i enlighet med Hjärtebarnsfondens riktlinjer för 
jävsfrågor. 

 
 
 

Dessa stadgar är antagna på Hjärtebarnsfondens årsmöte den 30 maj 2010, 
ändring på Kongressen maj 2013, 2017, 2019 och 2021 
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