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Stadgar för Afasiförbundet i 
Sverige 
 

§1  
Förbundets namn 

Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet.  
Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, unga och vuxna 
med språkstörning. 
 

 
§ 2 
Förbundets syfte 

Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt 
uppbyggd. Afasiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 
Afasiförbundet ska arbeta för att förbättra villkoren för personer med 
afasi eller annan språkstörning, samt deras anhöriga. 
Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om barnets 
rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Afasiförbundet ska utifrån sina förutsättningar: 

 

• arbeta för ett universellt utformat/tillgängligt samhälle där 
personer med afasi eller annan språkstörning har möjlighet att 
vara delaktiga samhällsmedborgare 

 

• arbeta för att personer med afasi eller annan språkstörning får 
god sjukvård, habilitering och rehabilitering  
 

• arbeta för att personer med afasi eller annan språkstörning får 
rätt till skola, utbildning och arbete 
 

• föra dialog med myndigheter, organisationer och enskilda 
inom samhälls- och näringsliv 
 

• påverka och skapa opinion i samhället så att personer med 
afasi eller annan språkstörning, samt deras anhöriga får 
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likvärdiga levnadsvillkor med övriga i samhället  
 

• stödja forskning med anknytning till afasi eller annan 
språkstörning  
 

• erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap 
 

• arbeta för att sprida information och förändra attityder kring 
afasi och annan språkstörning 
 

• stödja och stimulera afasiföreningarnas utveckling och 
verksamhet 
 

• stödja och stimulera utvecklingen av Mötesplats Afasi och 
dess verksamhet 
 

• rekrytera medlemmar 

 
 

 

§ 3 
Förbundets organisation 

Afasiförbundet utgör en sammanslutning av medlemmar och 
föreningar för barn, unga och vuxna med afasi eller annan 
språkstörning samt deras anhöriga. Talknuten är Afasiförbundets 
verksamhet för barn, unga och vuxna med språkstörning.  
 
Afasiförbundets verksamhet är organiserat i förbund, läns-
/regionföreningar och lokalföreningar. Om läns-/regionförening 
saknas kan lokalförening arbeta med landstings- och regionala 
frågor. Om lokalförening saknas kan läns-/regionförening arbeta på 
kommunal och lokal nivå.  
 
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. 
Förbundsstyrelsen är Afasiförbundets verkställande organ. 
Ordförandemötet är rådgivande mellan kongresserna. 
 
Afasiförbundet i Sverige är en egen juridisk person. 
 
 

§ 4 
Medlemskap 
Den som är medlem i Afasiförbundet är medlem på riks-, läns-
/region- och lokal nivå. Ny medlem som går in sista kvartalet 
(oktober, november, december) är även medlem påföljande år.  
 
Förbundsavgift till Afasiförbundet 
Medlem eller familj betalar avgift till Afasiförbundet. Afasiförbundet 
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betalar viss del av avgiften till förening. Förbundsavgiftens storlek 
beslutas av kongressen.  
 
Uteslutning 
Medlem som uppenbart skadar Afasiförbundets verksamhet, bryter 
mot stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar förbundet eller 
dess intressen kan uteslutas av Afasiförbundets styrelse.  
 
Medlem ska innan frågan behandlas ges tillfälle att yttra sig.  
 
Afasiförbundets styrelses beslut om uteslutning ska fattas av minst 
två tredjedels (2/3) majoritet. Afasiförbundets styrelse kan bevilja 
återinträde för tidigare utesluten medlem.  
 
 

§ 5 
Kongressen 
Kongressen är Afasiförbundets högsta beslutande organ och 
sammanträder en gång vart tredje (3:e) år, senast den 30 november, 
på plats som Afasiförbundets styrelse bestämmer. 
 
Extra kongress 
Extra kongress ska äga rum då minst en tredjedel (1/3) av 
Afasiförbundets föreningar skriftligen begärt detta eller om 
Afasiförbundets styrelse kallar till en sådan. Extra kongress ska 
hållas inom 90 dagar efter det att begäran inkommit till 
Afasiförbundets styrelse. Den extra kongressen ska endast behandla 
de frågor som föranlett kongressen. 
 
Representation 
Varje läns-/regionförening har rätt att vid kongressen representera 
med ordförande eller dennes ersättare. Därutöver utses ett ombud 
per påbörjat hundratal medlemmar vid kongressårets ingång.  
 
Ledamot av Afasiförbundets styrelse är inte valbar till 
kongressombud. 
 
Kallelse 
Kallelse till ordinarie kongress ska ske minst tre (3) månader före 
dess öppnande genom meddelande i medlemstidning och skrivelse 
till läns-/regionföreningar och lokalföreningar.  
 
Förslag till dagordning, årsredovisningar, motioner med 
Afasiförbundets styrelses yttranden, valberedningens förslag samt 
övriga handlingar ska skickas ut till ombud, läns-/regionföreningar 
och lokalföreningar senast en (1) månad före kongressen. 
 
Kallelse till extra kongress 
Till extra kongress ska kallelse skickas ut till ombud, läns-
/regionföreningar och lokalföreningar minst en (1) månad före 
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kongressens öppnande. I kallelsen ska den eller de frågor anges 
som ska behandlas på den extra kongressen. 
 
 
Dagordning 
Vid Afasiförbundets ordinarie kongress ska följande ärenden 
behandlas: 
 

• Fastställande av röstlängd 

• Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

• Val av presidium 
a) ordförande 
b) sekreterare 

• Val av 
a) två protokolljusterare 
b) rösträknare 

• Fastställande av dag- och arbetsordning 

• Förbundsstyrelsens årsredovisningar 

• Fastställande av resultat- och balansräkning 

• Revisorernas berättelser 

• Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet 

• Behandling av motioner 

• Behandling av förslag till verksamhetsinriktning med 
ekonomisk prognos 

• Behandling av övriga förslag från förbundsstyrelsen 

• Fastställande av avgift till Afasiförbundet 

• Fastställande av arvode till styrelse och revisor 

• Val av förbundsordförande 

• Val av vice förbundsordförande 

• Val av sju ordinarie ledamöter till förbundsstyrelsen 

• Val av en revisor och en revisorsersättare  

• Val av tre ledamöter till valberedning, varav en 
sammankallande  

 
Rättigheter och beslutsfattande 
Närvarande ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt.  
 
Afasiförbundets styrelses ledamöter har yttrande-, förslags- och 
rösträtt.  
 
Förbundsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt när det gäller 
årsredovisning samt frågan om ansvarsfrihet. 
 
Revisor, valberedning och Afasiförbundets tjänstemän har yttrande- 
och förslagsrätt.  
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Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen 
omröstning. Vid lika röstetal ska tjänstgörande ordförande fälla 
utslag. 
 
Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika 
röstetal ska lotten fälla utslag. 
 
Medlem har rätt att nominera kandidater till förtroendeuppdrag. 
 
Valberedningen fastställer sista dag för nomineringen. 
 
Motioner 
Medlem och förening har motionsrätt.  
 
Motion från lokalförening eller från medlem ska åtföljas av yttrande 
från läns-/regionförening. 
 
Motion ska vara skriftlig och inlämnas till Afasiförbundets styrelse 
senast den 30 april kongressåret. 
 
 

§ 6 
Förbundets styrelse 

Afasiförbundets styrelse väljs av kongressen och är Afasiförbundets 
verkställande och högsta beslutande organ mellan kongresserna.  
 
Afasiförbundets styrelse ansvarar inför kongressen för 
Afasiförbundets förvaltning och ekonomi. 
 
Afasiförbundets styrelse leder förbundets verksamhet enligt stadgar 
och kongressbeslut. 
 
En majoritet av Afasiförbundets styrelses ledamöter ska bestå av 
personer med afasi, annan språkstörning eller anhöriga.  
 
Afasiförbundets styrelse består av en (1) ordförande och en (1) vice 
ordförande som väljs enskilt, samt sju (7) ledamöter. 
 
Mandatperioden är tre (3) år. 
 
Valbar till ledamot i Afasiförbundets styrelse är varje medlem med 
undantag av lokalföreningens, läns-/regionföreningens eller 
Afasiförbundets tjänstemän. 
 
Afasiförbundets chefstjänsteman är föredragande och har förslags- 
och yttranderätt.  
 
Afasiförbundets styrelse sammanträder efter kongressen för 
konstituering. 
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Afasiförbundets styrelse ska utse personer, varav två i förening, att 
teckna Afasiförbundets firma. 
 
Afasiförbundets styrelse har rätt att sälja fast egendom som 
Afasiförbundet fått som gåva eller genom testamente. 
 

 Afasiförbundets styrelse ska inom sig utse ett arbetsutskott med tre 
(3) ledamöter, varav en (1) med afasi eller annan språkstörning.   
 
Arbetsutskottet förbereder frågor som handläggs av Afasiförbundets 
styrelse samt på uppdrag verkställa dess beslut. 
 
Afasiförbundets styrelse är beslutsmässig när minst fem (5) 
ledamöter är närvarande. 
 
Kallelse till sammanträde ska skickas till ledamöter och för 
kännedom till revisor och valberedningens sammankallande. 
 
Afasiförbundets styrelse kallar valberedningens sammankallande till 
minst ett styrelsemöte under kongressperioden. 
 
 

§ 7 
Verksamhetsår 

Afasiförbundets verksamhetsår är 1 januari - 31 december. 
 
 

§ 8 
Revision 

Afasiförbundets styrelse upphandlar auktoriserad revisor. 
Revisionen ska utföras enligt god revisionssed.  
 
Afasiförbundets styrelses verksamhet och förvaltning samt 
Afasiförbundets räkenskaper ska granskas av revisor. 
 
Årsredovisningen ska överlämnas till revisor senast den 31 maj varje 
år. 
 
Revisor ska lämna sin berättelse inför ordförandemöte respektive 
kongress. 
 
 

 § 9 
Valberedning 
Valberedning består av tre (3) ledamöter varav en (1) 
sammankallande. Valberedning fastställer sista dag för nominering. 
 
Valbar till ledamot i valberedning är varje medlem med undantag av 
Afasiförbundets tjänstemän. 
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§ 10 
Ordförandemöte 

Ordförandemötet är förbundets rådgivande organ mellan 
kongresserna. 
 
Ordförandemöte ska äga rum varje år på plats som Afasiförbundets 
styrelse bestämmer. 
 
Extra ordförandemöte 
Extra ordförandemöte ska ske när Afasiförbundets styrelse så 
beslutar eller när en tredjedel (1/3) av läns-/regionföreningar begär 
det. 
 
Vid extra ordförandemöte får endast de frågor behandlas som 
föranlett mötet. 
 
Kallelse 
Kallelse till ordförandemöte skickas till länsföreningens ordförande 
minst en (1) månad före mötet. Kallelsen ska, för kännedom, skickas 
till revisorer och ledamöter i valberedningen. 
 
Representation 
Ordförandemötet består av läns-/regionföreningarnas ordförande 
med föreningens vice ordförande som ersättare eller annan som 
föreningsstyrelsen har valt. 
 
Afasiförbundets styrelses ledamöter ingår i ordförandemötet utan 
rösträtt. 
 
Ordförandemötet ska behandla Afasiförbundets styrelses 
årsredovisningar, frågan om ansvarsfrihet samt andra övergripande 
frågor som uppkommer mellan kongresserna. 
 
Medlem har rätt att ställa skriftliga frågor till Afasiförbundets styrelse, 
vars ställningstagande ska redovisas på ordförandemötet. 
 
 

§ 11 
Kansli 
Afasiförbundets styrelse anställer chefstjänsteman samt beslutar om 
anställningsvillkor enligt gällande avtal. Chefstjänsteman ansvarar för 
övrig personal. 
 
 

§ 12 
Stadgeändring 
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom motion 
eller på förslag av Afasiförbundets styrelse. 
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Beslut ska fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid ordinarie 
kongress. 
 

 
§13 
Förbundets upplösning 

För beslut om upplösning av Afasiförbundet fordras två tredjedels 
(2/3) majoritet vid två (2) på varandra följande kongresser, varav en 
(1) ska vara ordinarie kongress. Mellan kongresserna ska det gå 
minst sex (6) månader 
 
Vid Afasiförbundets eventuella upplösning ska tillgångarna tillfalla ett 
ändamål som överensstämmer med Afasiförbundets syfte enligt 
paragraf två (2). Kongressen fattar beslut om detta.  


