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Stadgar för Unga Hörselskadade
§ 1 Ändamål
Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 – 30 år.
Med begreppet ”hörselskada” avser vi personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menières
sjukdom och ljudöverkänslighet. Unga Hörselskadade är en ideell, partipolitisk och religiöst
obunden demokratisk förening. Vi bygger vår verksamhet på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet,
självständighet och att alla barn och unga ska utvecklas på lika villkor.
Unga Hörselskadades ändamål är:







Att tillvarata unga hörselskadades intressen samt medborgerliga fri och rättigheter
genom att hävda rätten till delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet i samhällets alla
områden.
Att samla, stärka och utveckla barn och unga med hörselskada
Att verka för att skapa mötesplatser för barn och unga med hörselskada
Att fylla funktionen som kunskapsbank kring att vara barn eller ung med hörselskada
Att bedriva påverkansarbete i frågor som rör barn och unga med hörselskada

§ 2 Samverkan
Unga Hörselskadade ska på alla nivåer verka för samverkan med andra organisationer för att
stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning till delaktighet, tillgänglighet,
självständighet och att utvecklas på lika villkor.

§ 3 Medlemskap
Medlem är person som under medlemsåret (1 jan – 31 dec) är mellan 0 och 30 år samt aktivt
tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om eller på annat
sätt bekräftat medlemskap och som ställer upp på Unga Hörselskadades ändamål. Om du under
medlemsåret fyller 30 år behåller du ditt medlemskap till och med 31 december innevarande
medlemsår. Medlem blir ansluten till lokalförening eller lokalgrupp.

§ 3a Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Medlem har:





Rätt att deltaga på alla av Unga Hörselskadade anordnade aktiviteter
Yttrande-, förslags-, motions- och rösträtt på årsmötet
Möjlighet att väljas till förtroendeuppdrag
Skyldighet att ta del av och följa Unga Hörselskadades policier, stadgar och beslut.

Uteslutning av medlem kan ske i enlighet med § 11

§ 4 Organisering
Unga Hörselskadades högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är riksstyrelsen
Unga Hörselskadades högsta beslutande organ. Medlemmens inflytande på Unga Hörselskadades
verksamhet och förvaltning utövas genom att medlem kan ansluta sig till förening, intressegrupp
alternativt lokalgrupp, arbetsgrupp samt deltagande på årsmötet.

§ 4a Lokalförening
En lokalförening är bildad när ansökan gjorts och riksstyrelsen har fattat beslut om inträde.
För att bli och få fortsätta vara en lokalförening ska följande krav uppfyllas:
 Namn på lokalföreningen
 Antagna stadgar
 Styrelse bestående av minst tre styrelseledamöter
 Namn på minst fem medlemmar
 En revisor och firmatecknare ska utses
 Ett organisationsnummer ska finnas
 Ett föreningskonto ska finnas
 Bokföring och bokslut ska ske årligen
 En verksamhetsberättelse ska årligen redovisas
 Ska hålla årsmöte innan 1 maj varje år
 Syfte
 Geografiskt verksamhetsområde
I ansökan att bilda en lokalförening ska det framgå hur punkt 1,2,3,4,11 och 12 uppfylles

§ 4b Intressegrupp eller lokalgrupp
En intressegrupp eller lokalgrupp är bildad när ansökan gjorts och rikstyrelsen fattat beslut om inträde.
För att bli och få fortsätta vara en intressegrupp eller lokalgrupp ska följande krav uppfyllas:









Namn på intressegruppen/lokalgruppen
Antagna stadgar
Namn på minst tre medlemmar varav
o Minst en kontaktperson
o En ekonomisk ansvarig
En verksamhetsberättelse ska årligen sammanställas
Ska hålla medlemsmöte innan 1 maj varje år
Syfte
Geografiskt verksamhetsområde

I ansökan ska det framgå hur punkt 1,2,3,6 och 7 uppfylles.
Kontaktperson och ekonomiskt ansvarig kan vara samma person

§ 4c Region
En region är bildad när ansökan gjorts och riksstyrelsen har fattat beslut om inträde.
För att bli och få fortsätta vara en region ska följande krav uppfyllas:
 Namn på regionen
 Antagna stadgar












Styrelse bestående av minst tre styrelseledamöter
Minst två anslutna lokalavdelningar
En revisor och firmatecknare ska utses
Ett organisationsnummer ska finnas
Ett föreningskonto ska finnas
Bokföring och bokslut ska ske årligen
En verksamhetsberättelse ska årligen redovisas
Ska hålla årsmöte innan 1 maj varje år
Syfte
Geografiskt verksamhetsområde

§ 5 Ombildning och upplösning av lokalförening,
intressegrupp och lokalgrupp
Vid en upplösning upphör lokalförenings, lokalgrupp och/eller intressegrupps verksamhet.
Upplösning sker när lokalförenings, lokalgrupp och/eller intressegrupp så beslutat eller när
riksstyrelsen anser att kraven för lokalförenings, lokalgrupp och/eller intressegrupp inte är
uppfyllda (se § 4.a jämte § 4.b) Vid nedläggning ska lokalföreningens, intressegruppens eller
lokalgruppens tillgångar överlämnas till UH-riks som förvaltar tillgångarna i minst 5 år. Därefter
används tillgångarna fritt till verksamhet som Riksstyrelsen beslutar.

§ 5a Upplösning av lokalförening, lokalgrupp och/eller intressegrupp
Frågan om upplösning får endast tas upp om det framgått i kallelse till årsmöte respektive
medlemsmöte.
För att upplösa lokalförening krävs att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsmöten
varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För upplösning av lokalgrupp och/eller intressegrupp krävs
att beslut fattas vid två på varandra följande möten varav ett ska vara ordinarie medlemsmöte.
Besluten är endast giltiga om två tredjedelar av närvarande röstberättigade är för beslutet.
Mötet där upplösningsbeslutet fastställs får hållas tidigast fyra (4) veckor efter första mötet. Det
krävs att två tredjedelar närvarande röstberättigade är för beslutet för giltigt beslut.
Riksstyrelsen har rätt att med två tredjedelars majoritet upplösa en lokalförening, lokalgrupp och
intressegrupp, om punkterna i § 4.a eller § 4.b icke är uppfyllda. Exempel på anledningar att ta
upp frågan om upplösning kan vara att lokalföreningen inte innehar en styrelse och/eller
lokalgrupp/intressegrupp inte har en kontaktperson.

§ 5b Ombildning av lokalförening till lokalgrupp
Frågan om ombildning får endast tas upp om det framgått i kallelse till årsmöte respektive
föreningsmöte. Det krävs att två tredjedelar närvarande röstberättigade är för beslutet för giltigt
beslut

För att ombilda en lokalförening till en lokalgrupp krävs att beslut fattas vid två på varandra
följande föreningsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Det krävs att två tredjedelar
närvarande röstberättigade är för beslutet för giltigt beslut. Ansökan om att bli lokalgrupp ska
skickas till riksstyrelsen för beslut i enlighet med § 4.b.
Föreningsmötet där beslutet om ombildning fastställs får hållas när riksstyrelsen har godkänt
ansökan och tidigast fyra (4) veckor efter ordinarie årsmöte.
Lokalföreningens innestående medel tillfaller lokalgruppen utan rätt att söka
uppstartsbidraget.

§ 5c Ombildning av lokalgrupp till lokalförening
Frågan om ombildning får endast tas upp om det framgått i kallelse till medlemsmöte samt att
godkänd ansökan i enlighet med § 4a presenteras. Den godkända ansökan blir giltig under
förutsättningar att beslutet godkänns av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade.
Lokalgruppens innestående tillgångar tillfaller lokalföreningen utan rätt att söka uppstartsbidraget,
undantag gäller om innestående tillgångar än lägre än uppstartsbidraget, då mellanskillnaden
betalas ut.

§ 6 Unga Hörselskadades årsmöte
Årsmötet är Unga Hörselskadades högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas mellan 1 oktober
och 1 december varje år. Datum och plats beslutas av riksstyrelsen. Alla medlemmar har rätt att
närvara på årsmötet.

§ 6a Kallelse till Unga Hörselskadades årsmöte
Kallelsen till årsmötet ska skickas till Unga Hörselskadades medlemmar och revisor senast tolv
(12) veckor innan årsmötet. Anmälda till årsmötet samt revisorer ska ha tillgång till alla
årsmöteshandlingar inklusive riksstyrelsens yttranden om inkomna motioner senast två veckor
innan årsmötet.

§ 6b Motioner
Motioner till Unga Hörselskadades årsmöte ska vara Unga Hörselskadades kansli tillhanda senast
sex (6) veckor före årsmötet.
Motionsrätten tillfaller samtliga medlemmar, undantag gäller för anställda av Unga Hörselskadade
(på såväl riks, lokalförening, lokalgrupp som intressegruppsnivå).

§ 6c Yttrande- och förslagsrätt på Unga Hörselskadades årsmöte
Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt, undantag gäller anställda av Unga Hörselskadade
(på såväl riks, lokalförening, lokalgrupp som intressegruppsnivå) som endast besitter
sakupplysningsrätt.
Inbjudna gäster har yttrande och sakupplysningsrätt

§ 6d Rösträtt och röstningsförfarande
Närvarande medlem har rösträtt, undantag gäller anställda av Unga Hörselskadade (på såväl riks,
lokalförening, lokalgrupp som intressegruppsnivå) som endast besitter sakupplysningsrätt.
Medlemmar i det gångna verksamhetsårets riksstyrelse besitter ej rösträtt i frågan om
ansvarsfrihet. Om suppleant vid något tillfälle tillträder som ordinarie ledamot i riksstyrelsen får
hen inte rösta i fråga om ansvarsfrihet.
Årsmötet fattar beslut genom öppen omröstning. Vid personval ska sluten omröstning användas.
Godkänd valsedel ska uppta max det antalet personer som ska väljas, en valsedel som upptar fler
namn är ogiltig. Blank röst är giltig och förändrar inte röstlängden vid rösträkning.
Beslut fattas genom enkel majoritet, undantag gäller för § 11, § 12 och § 13 i stadgarna som
kräver att minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade är för beslutet. Vid lika röstetal i
sakfrågor ska ytterligare en omröstning ske, vid fortsatt lika röstetal sker lottning.
Vid lika röstetal vid personval ska de kandidater med lika antal röster ges möjlighet att
presenteras i max fem minuter vardera, varpå en ny omröstning sker. Vid fortsatt lika röstantal
ska lottning ske om inte årsmötet beslutar annorlunda.

§ 6e Frågor som ska behandlas av årsmötet
Årsmötet ska minst behandla följande:












Fråga om kallelsen gått ut i behörig tid och ordning
Rikstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Revisionsberättelse
Frågan om ansvarsfrihet för riksstyrelsens ledamöter
Verksamhetsplan och budget
Medlemsavgiftens storlek
Deltagaravgift på årsmötet
Motioner och riksstyrelsens yttranden på dessa
Beslut om antal ledamöter i riksstyrelsen och valberedning, och eventuella suppleanter
I de fall mandatperioden upphört eller vid behov av fyllnadsval: val av ordförande, vice
ordförande, kassör och ledamöter, och eventuella suppleanter.
Val av: Ordförande i valberedningen, ledamöter i valberedningen och två revisorer varav
en auktoriserad revisor samt revisorssuppleant.

§ 6f Protokolljustering
Årsmötesprotokollet ska justeras senast fyrtio (40) dagar efter årsmötet samt publiceras på Unga
Hörselskadades hemsida senast fyrtiofem (45) dagar efter årsmötet.

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan hållas när riksstyrelsen beslutar det, eller om minst en tredjedel av
medlemmarna begär det. Extra årsmöte bör även hållas om årsmötet inte beviljar riksstyrelsen
ansvarsfrihet.

Kallelse ska skickas till Unga Hörselskadades medlemmar senast fyra (4) veckor innan årsmötet
genomförs. Handlingar till extra årsmötet ska skickas till anmälda samt revisorer senast två (2)
veckor före mötet. Extra årsmöte får endast besluta i de frågor som tagits upp i kallelsen.
För rösträtt, yttranderätt, förslagsrätt och motionsrätt se § 6 c-d.

§ 8 Valberedning
Valberedningen består av en ordförande samt lämpligt antal ledamöter utsedda av årsmötet.

§ 8a Uppgift
Valberedningen ska bereda alla personval vid årsmötet och ska sträva efter en jämn fördelning
avseende kön, sexuell tillhörighet, ålder, kulturell bakgrund, geografisk hemvist samt olika
erfarenheter och kompetenser.
Valberedningen föreslår årsmötesfunktionärer till årsmötet.
Valberedningen ger årsmötet förslag på ersättning till förtroendevalda.
Valberedningens förslag ska lämnas till Unga Hörselskadades kansli senast fyra (4) veckor innan
årsmötet. Valberedningen ska under årsmötet presentera föreslagna kandidater och motivera den
föreslagna gruppkonstellationen.

8b Begränsning av val
Medlem som är anställd av Unga Hörselskadade är inte valbar till valberedning.

§ 9 Riksstyrelsen
Riksstyrelsen är Unga Hörselskadades högsta beslutande organ mellan årsmötena. De leder
verksamheten i överensstämmelse med stadgar och policyer samt av årsmötet i övrigt fattade
beslut. Riksstyrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som är anställd vid rikskansliet.
Generalsekreterare har i samråd med ordförande arbetsledaransvar för rikskansliet.

§ 9a Ekonomisk uppgift
Riksstyrelsen ska till varje årsmöte lämna årsredovisning över Unga Hörselskadades verksamhet
och ekonomisk förvaltning (se § 6e). Riksstyrelsen ska fastställa attest och delegationsordning för
riksstyrelsen och kansli. Riksstyrelsen ska utse firmatecknare.

§ 9b Beslutmässighet
Rikstyrelsens medlemmar tillträder från årsskiftet efter årsmötet där de blivit valda.
Riksstyrelsen är beslutmässig då samtliga styrelseledamöter blivit kallade och minst hälften av
styrelseledamöterna är närvarande. I händelse av lika röstetal har UH:s ordförande utslagsröst. I
händelse av lika röstetal när UH:s ordförande inte är närvarande avgörs omröstningen med
lottning.

§ 9c Sammanträde
Riksstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst hälften av ledamöter så
begär.
Överlämning från sittande till kommande riksstyrelse sker genom gemensamt sammanträde
mellan årsmötet och årsskiftet.
Ärende kan väckas av enskild medlem, lokalförening, lokalgrupp och intressegrupp. Ärendet ska
skickas till Riksstyrelsen senast två (2) veckor innan sammanträdet.
Kallelse och dagordning sänds till styrelsens ledamöter senast en vecka innan sammanträde.
I de fall riksstyrelsen har tagit ett per capsulam beslut, ska dessa fastställas på nästkommande
fysiska sammanträde
Hörselskadades Riksförbund (HRF) har rätt att utse en adjungerad representant med yttrandeoch förslagsrätt.
Alla protokoll är offentliga och ska justeras av riksstyrelsen senast 30 dagar efter styrelsemötet.
Anställd personal har endast sakupplysningsrätt på riksstyrelsemöten.

§ 9d Valbarhet
Medlem som är anställd av Unga Hörselskadade är inte valbar till riksstyrelsen.

§ 10 Förvaltning och revision
Räkenskaperna ska föras per kalenderår och bokslutet vara klart för granskning senast den 15
mars samtidigt med verksamhetsberättelse.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska skickas till årsmötets anmälda
deltagare senast två veckor före årsmötet och ska innehålla förslag angående ansvarsfrihet för den
tid revisionen avser.
Revisionen ska ske i enlighet med god revisionssed.

§ 11 Uteslutning från Unga Hörselskadade
Uteslutning kan ske om en medlem eller lokalförening, lokalgrupp eller intressegrupp bryter mot
en eller flera av följande punkter:
1.
2.
3.
4.

uppträder i uppenbar strid mot Unga Hörselskadades ändamål
uppträder i uppenbar strid mot Unga Hörselskadades stadgar
på annat sätt uppenbart skadar Unga Hörselskadade och organisationens verksamhet
bryter mot de policyer som Unga Hörselskadade har beslutat

En skriftlig varning ska skickas till medlem, ordförande i lokalförening eller kontaktperson i
lokalgrupp/intressegrupp som riskerar att bli utesluten.

En förening som inte vidtar rättelse efter skriftlig varning från riksstyrelsen, får av riksstyrelsen
uteslutas ur Unga Hörselskadade. Det krävs två tredjedels majoritet för att beslutet ska gälla.
Beslut om uteslutning träder omedelbart i kraft. Utesluten förening får inte använda namnet
”Unga Hörselskadade”. Årsmötet kan, med två tredjedels majoritet, häva uteslutning.
En medlem som inte vidtar rättelse efter skriftlig varning från riksstyrelsen, får av riksstyrelsen
uteslutas ur Unga Hörselskadade. Det krävs två tredjedels majoritet för att beslutet ska gälla.
Beslut om uteslutning träder omedelbart i kraft. Utesluten medlem är avstängd från Unga
Hörselskadades alla verksamheter. Årsmötet kan, med två tredjedels majoritet, häva uteslutning.

§ 12 Upplösning av Unga Hörselskadade
För upplösning av Unga Hörselskadade krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav
det ena ska vara ordinarie. Minst två tredjedelar av röstberättigade närvarande medlemmar ska
vara ense om beslutet. Vid beslut om upplösning ska samtidigt fastställas hur befintliga tillgångar
ska disponeras. Fråga om upplösning får behandlas endast om det angivits i kallelsen.

§ 13 Stadgetolkning och stadgeändring
§ 13a Stadgetolkning
Tvister rörande tolkning av dessa stadgar hänskjuts till riksstyrelsen.

§ 13b Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas av årsmötet. För beslutets giltighet krävs två
tredjedelars majoritet. Fråga om stadgeändring får enbart behandlas om det angivits i kallelsen.
Stadgeändringen träder i kraft efter att årsmötesprotokollet är justerat.
För ändring av § 12 ”Upplösning av Unga Hörselskadade” krävs att beslut om detta fattas vid två
på varandra följande årsmöte, varav det ena ska vara ordinarie.

Normalstadgar Lokalförening
§ 1 Ändamål
Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 – 30 år.
Med begreppet ”hörselskada” avser vi personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menières
sjukdom, ljudöverkänslighet och cochleaimplantat. Unga Hörselskadade är en ideell, partipolitisk
och religiöst obunden demokratisk förening. Vi bygger vår verksamhet på grundvärdena
delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla barn och unga ska utvecklas på lika villkor.
Unga Hörselskadades ändamål är:







Att tillvarata unga hörselskadades intressen samt medborgerliga fri och rättigheter
genom att hävda rätten till delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet i samhällets alla
områden.
Att samla, stärka och utveckla barn och unga med hörselskada
Att verka för att skapa mötesplatser för barn och unga med hörselskada
Att fylla funktionen som kunskapsbank kring att vara barn eller ung med hörselskada
Att bedriva påverkansarbete i frågor som rör barn och unga med hörselskada

§ 1a Samverkan
Unga Hörselskadade ska på alla nivåer verka för samverkan med andra organisationer för att
stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning till delaktighet, tillgänglighet,
självständighet och att utvecklas på lika villkor.

§ 2 Namn, syfte och geografiskt verksamhetsområde
Lokalföreningens namn är ______________________________________________________
Lokalföreningens syfte är: ______________________________________________________
Lokalföreningens geografiska verksamhetsområde är: __________________________________

§ 3 Medlemskap
Medlem är person som under medlemsåret (1 jan – 31 dec) är mellan 0 och 30 år samt aktivt
tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om eller på annat
sätt bekräftat medlemskap och som ställer upp på Unga Hörselskadades ändamål. Om du under
medlemsåret fyller 30 år behåller du ditt medlemskap till och med 31 december innevarande
medlemsår. Medlem blir ansluten till lokalförening eller lokalgrupp.

§ 3a Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Medlem har:






Rätt att deltaga på alla av Unga Hörselskadade anordnade aktiviteter
Yttrande-, förslags-, motions- och rösträtt på årsmötet
Möjlighet att väljas till förtroendeuppdrag
Skyldighet att ta del av och följa Unga Hörselskadades policier, stadgar och beslut.

Lokalförening kan begära uteslutning av medlem till riksstyrelsen enligt §11 i Unga Hörselskadas
stadgar. En utesluten medlem är avstängd från att deltaga på alla Unga Hörselskadades
verksamheter.

§ 4 Lokalföreningens årsmöte
Lokalföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas före 1 maj varje år.
Tid och plats beslutas av lokalföreningens styrelse. Alla lokalföreningens medlemmar har rätt att
delta på årsmötet.
Kallelsen till lokalföreningens årsmöte ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor innan
årsmötet.
Motioner till lokalföreningens årsmöte ska vara skickade till styrelsen senast två veckor före
årsmötet.
Alla medlemmar och revisorer har yttrande- och förslagsrätt.
Anställd personal har endast sakupplysningsrätt.
Medlemmar har motions- och rösträtt.
Årsmötet fattar beslut genom öppen omröstning. Sluten omröstning sker om röstberättigad
medlem begär det.
Beslut fattas genom enkel majoritet förutom vid stadgeändringar då det krävs två tredjedels
majoritet.
Vid lika röstetal i sakfrågor ska ytterligare en omröstning ske. Vid fortsatt lika röstetal
återremitteras denna fråga om inte årsmötet beslutar annorlunda. Vid lika röstetal vid val ska
lottning ske om årsmötet inte beslutar annorlunda.
Blank röst är giltig och förändrar inte röstlängden vid rösträkning.

§ 5 Årsmötets dagordning
Följande punkter ska alltid tas upp på årsmötet:
1) fråga om medlemmarna blivit inbjudna i rätt tid till årsmötet

2) fastställande av dagordning
3) val av:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare

d) två rösträknare
4) föreningens verksamhetsberättelse för förra året
5) föreningens ekonomiska berättelse för förra året
6) revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7) årets verksamhetsplan och budget
8) motioner
9) beslut om antal ledamöter i styrelsen
10) val av ordförande
11) val av ledamöter
12) val av två revisorer
13) val av valberedning
14) övriga frågor
Punkt 7 kan tas upp på ett föreningsmöte som hålls på hösten.

§ 6 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan genomföras om styrelsen, revisorer eller minst en tredjedel av medlemmarna
begär det.
Extra årsmöte bör hållas i de fall årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
Kallelse ska skickas ut till medlemmar, valberedning samt revisorer, senast tre veckor innan det
extra årsmötet.
Extra årsmöte får endast behandla frågor som tas upp i kallelsen.

§ 7 Lokalföreningens styrelse
Valbar till styrelsen är medlem som inte är anställd av Unga Hörselskadade.
Styrelsen ska bestå av minst tre personer, varav en ska vara ordförande och en ekonomiskt
ansvarig.
Styrelsen tillträder när årsmötet har avlutats.
Styrelsen är beslutsmässig då alla styrelsemedlemmar blivit kallade och mer än hälften av
styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen har föreningens ordförande
utslagsröst.
Anställd personal har endast sakupplysningsrätt på styrelsemöten.
Lokalföreningens styrelse ska välja firmatecknare för föreningen.
Alla protokoll är offentliga.

§ 8 Valberedning
Årsmötet väljer valberedning.
Valberedningen ska bereda alla personval vid årsmötet och ska stäva efter en jämn fördelning
avseende kön, sexuell tillhörighet, ålder, kulturell bakgrund, geografisk hemvist samt olika
erfarenheter och kompetenser.

8b Begränsning av val
Medlem som är anställd av Unga Hörselskadade är inte valbar till valberedning.

§ 9 Upplösning av lokalförening
För upplösning av lokalföreningen krävs ett beslut på ett årsmöte dit alla medlemmar i
lokalföreningen är inbjudna. Frågan om upplösning får endast tas upp om det framgått i kallelse
till årsmötet.
För att upplösa lokalförening krävs att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsmöten
varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Föreningsmötet där upplösningsbeslutet fastställs får hållas
tidigast fyra (4) veckor efter första mötet. Besluten är endast giltiga om två tredjedels majoritet är
uppnådd.
Vid upplösningen upphör lokalförenings verksamhet.
Upplösning anses ske när lokalförening så beslutat eller när riksstyrelsen anser att kraven för
lokalförenings inte är uppfyllda (se §4.a i Unga Hörselskadades stadgar). Exempel på anledningar
att ta upp frågan om upplösning kan vara att lokalföreningen inte innehar en styrelse som kan
fullfölja stadgarna. Vid nedläggning ska lokalföreningens tillgångar överlämnas till UH-riks som
förvaltar tillgångarna i minst 5 år. Därefter används tillgångarna fritt till verksamhet som
Riksstyrelsen beslutar.

§ 10 Ombildning av lokalförening till lokalgrupp
Frågan om ombildning får endast tas upp om det framgått i kallelse till årsmöte. För att ombilda
en lokalförening till en lokalgrupp krävs att beslut fattas vid två på varandra följande
föreningsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Det krävs att två tredjedelar närvarande
röstberättigade är för beslutet för giltigt beslut. Ansökan om att bli lokalgrupp ska skickas till
riksstyrelsen för beslut i enlighet med § 4.b i Unga Hörselskadades stadgar.
Föreningsmötet där beslutet om ombildning fastställs får hållas när riksstyrelsen har godkänt
ansökan och tidigast fyra (4) veckor efter ordinarie årsmöte.
Lokalföreningens innestående medel tillfaller lokalgruppen utan rätt att söka uppstartsbidrag.

§ 11 Stadgeändring
§1 Ändamål, § 3 Medlemskap, § 4 Lokalföreningens årsmöte, § 9 Upplösning av lokalförening,
§ 10 Ombildning av lokalförening till lokalgrupp och § 11 Stadgeändring i dessa stadgar får
endast ändras av Unga Hörselskadades årsmöte. Lokalföreningarnas årsmöten får göra tillägg i
dessa paragrafer.
Beslut om ändring av övriga paragrafer i dessa stadgar kan fattas av lokalföreningens årsmöte.
För beslutets giltighet krävs två tredjedelars majoritet.
Fråga om stadgeändring får enbart tas upp om det står i kallelsen.
Stadgeändringen gäller från och med att årsmötesprotokollet är justerat.

Normalstadgar
intressegrupp och lokalgrupp
§ 1 Ändamål
Unga Hörselskadade (UH) är intresseföreningen för personer med hörselskada i åldern 0 – 30 år.
Med begreppet ”hörselskada” avser vi personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menières
sjukdom, ljudöverkänslighet och cochleaimplantat. Unga Hörselskadade är en ideell, partipolitisk
och religiöst obunden demokratisk förening. Vi bygger vår verksamhet på grundvärdena
delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla barn och unga ska utvecklas på lika villkor.
Unga Hörselskadades ändamål är:
 Att tillvarata hörselskadades intressen samt medborgerliga fri och rättigheter genom att hävda
rätten till delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet i samhällets alla områden.
 Att samla, stärka och utveckla barn och unga med hörselskada
 Att verka för att skapa mötesplatser för barn och unga med hörselskada
 Att fylla funktionen som kunskapsbank kring att vara barn och ung med hörselskada
 Att bedriva påverkansarbete i frågor som rör barn och unga med hörselskada

§1a Samverkan
Unga Hörselskadade ska verka för samarbetet med organisationer som arbetar med att stärka
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning till delaktighet, tillgänglighet,
självständighet och att utvecklas på lika villkor.

§ 2 Namn och Verksamhetsområde
Intressegruppens/lokalgruppens namn är: _________________________________________________
Intressegruppen/lokalgruppen geografiska verksamhetsområde är:_______________________________
Intressegruppen/lokalgruppens syfte är: ______________________________________________

§ 3 Medlemskap
Medlem är person som under medlemsåret (1 jan – 31 dec) är mellan 0 och 30 år samt aktivt
tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om eller på annat
sätt bekräftat medlemskap) och som ställer upp på Unga Hörselskadades ändamål. Om du under
medlemsåret fyller 30 år behåller du ditt medlemskap till och med 31 december innevarande
medlemsår. Medlem blir ansluten till lokalförening eller lokalgrupp.

§ 3a Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Medlem har:



Rätt att deltaga på alla av Unga Hörselskadade anordnade aktiviteter
Yttrande-, förslags-, motions- och rösträtt på årsmötet




Möjlighet att väljas till förtroendeuppdrag
Skyldighet att ta del av och följa Unga Hörselskadades policier, stadgar och beslut.

Intressegrupp/lokalgrupp kan begära uteslutning av medlem till riksstyrelsen enligt 11§ i Unga
Hörselskadas stadgar. En utesluten medlem är avstängd från att deltaga på alla Unga
Hörselskadades verksamheter.

§ 4 Intressegrupps/lokalgrupps uppgift
Intressegruppen/lokalgruppen ska:







Varje år skriva en verksamhetsberättelse.
Utse en ekonomiansvarig för föreningen.
Utse en kontaktperson för föreningen.
Varje år ska lokalgruppen/intressegruppen kalla alla medlemmar till medlemsmöte där
medlemmarna beslutar om verksamhetsplan, ekonomi samt utser kontaktperson och
ekonomiansvarig för intressegruppen/lokalgruppen.
Medlemsmötet ska hållas före den 1 maj varje år. Tid och plats beslutas av
intressegruppen/lokalgruppens kontaktperson. Alla intressegruppens/lokalgruppens
medlemmar har rätt att delta på medlemsmötet.
Kallelsen till intressegruppens/lokalgruppens medlemsmöte ska skickas till medlemmarna
senast fyra veckor innan medlemsmötet.

§ 5 Upplösning av intressegrupp/lokalgrupp
För upplösning av lokalgrupp/intressegrupp krävs ett beslut på ett medlemsmöte dit alla
medlemmar i lokalföreningen är inbjudna. Frågan om upplösning får endast tas upp om det
framgått i kallelse till medlemsmötet.
För att upplösa lokalgrupp/intressegrupp krävs att beslut fattas vid två på varandra följande
möten varav ett ska vara ordinarie medlemsmöte. Mötet där upplösningsbeslutet fastställs får
hållas tidigast fyra (4) veckor efter första mötet. Det krävs att två tredjedelar närvarande
röstberättigade är för beslutet för giltigt beslut.
Vid upplösningen upphör lokalgruppen/intressegruppens verksamhet.
Upplösning anses ske när lokalgrupp/intressegrupp så beslutat eller när riksstyrelsen anser att
kraven för lokalgrupp/intressegrupp inte är uppfyllda (se § 4a i Unga Hörselskadades stadgar).
Exempel på anledningar att ta upp frågan om upplösning kan vara att lokalgrupp/intressegrupp
inte har en kontaktperson. Vid nedläggning ska lokalgruppens/ intressegruppens tillgångar
överlämnas till UH-riks som förvaltar tillgångarna i minst 5 år. Därefter används tillgångarna fritt
till verksamhet som Riksstyrelsen beslutar.

§ 5b Ombildning av lokalgrupp till lokalförening
Frågan om ombildning får endast tas upp om det framgått i kallelse till medlemsmöte samt att
godkänd ansökan i enlighet med § 4a i Unga Hörselskadades stadgar presenteras. Den godkända
ansökan blir gilltig under förutsättning att beslutet godkänns med minst två tredjedelars majoritet.

Lokalgruppens innestående medel tillfaller lokalföreningen utan rätt att söka uppstartsbidrag,
undantag gäller om innestående tillgångar är lägre än uppstartsbidraget då mellanskillnaden
betalas ut.

§ 6 Stadgeändring
Dessa stadgar får enbart ändras av Unga Hörselskadades riksårsmöte. För beslut krävs två
tredjedelars majoritet.
Stadgeändringen gäller från och med att protokollet är justerat.

Normalstadgar Region
§ 1 Ändamål
Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 – 30 år.
Med begreppet ”hörselskada” avser vi personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menières
sjukdom, ljudöverkänslighet och cochleaimplantat. Unga Hörselskadade är en ideell, partipolitisk
och religiöst obunden demokratisk förening. Vi bygger vår verksamhet på grundvärdena
delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla barn och unga ska utvecklas på lika villkor.
Unga Hörselskadades ändamål är:
 Att tillvarata unga hörselskadades intressen samt medborgerliga fri och rättigheter genom
att hävda rätten till delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet i samhällets alla områden.
 Att samla, stärka och utveckla barn och unga med hörselskada
 Att verka för att skapa mötesplatser för barn och unga med hörselskada
 Att fylla funktionen som kunskapsbank kring att vara barn eller ung med hörselskada
 Att bedriva påverkansarbete i frågor som rör barn och unga med hörselskada

§ 1a Samverkan
Unga Hörselskadade ska på alla nivåer verka för samverkan med andra organisationer för att
stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning till delaktighet, tillgänglighet,
självständighet och att utvecklas på lika villkor.

§ 2 Namn, syfte och geografiskt verksamhetsområde
Regionens namn är ___________________________________________________________
Regionens geografiska verksamhetsområde är: _______________________________________

§ 3 Medlemskap
Medlem är lokalförening eller lokalgrupp ansluten till Unga Hörselskadade som valt att ansluta sig
till regionen. För att ansluta sig till regionen krävs att den aktuella lokalavdelningens
årsmöte/medlemsmöte beslutar om en sådan ansökan samt att denna godkänns av regionens
styrelse samt av Unga Hörselskadades riksstyrelse.

§ 3a Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Medlem i ansluten lokalavdelning har:
 Rätt att deltaga på alla av regionens anordnade aktiviteter
 Yttrande-, förslags-, motions- och rösträtt på årsmötet
 Möjlighet att väljas till förtroendeuppdrag
 Skyldighet att ta del av och följa Unga Hörselskadades policier, stadgar och beslut.

§ 4 Regionens årsmöte
Regionens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas före 1 maj varje år. Tid och
plats beslutas av regionens styrelse. Alla anslutna lokalavdelningars medlemmar har rätt att delta
på årsmötet.
Kallelsen till regionens årsmöte ska skickas till anslutna lokalavdelningars medlemmar senast fyra
veckor innan årsmötet.
Motioner till regionens årsmöte ska vara skickade till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Alla de anslutna lokalavdelningarnas medlemmar, ledamöter i Unga Hörselskadades riksstyrelse
och regionens revisorer har yttrande- och förslagsrätt.
Anställd personal har endast sakupplysningsrätt.
Ansluten lokalavdelning, samt dess medlemmar, har motionsrätt.
Medlem i ansluten lokalavdelning har rösträtt.
Årsmötet fattar beslut genom öppen omröstning. Sluten omröstning sker om röstberättigad begär
det.
Beslut fattas genom enkel majoritet förutom vid stadgeändringar då det krävs två tredjedels
majoritet.
Vid lika röstetal i sakfrågor ska ytterligare en omröstning ske. Vid fortsatt lika röstetal
återremitteras denna fråga om inte årsmötet beslutar annorlunda. Vid lika röstetal vid val ska
lottning ske om årsmötet inte beslutar annorlunda.
Blank röst är giltig och förändrar inte röstlängden vid rösträkning.

§ 5 Årsmötets dagordning
Följande punkter ska alltid tas upp på årsmötet:
1) fråga om medlemmarna blivit inbjudna i rätt tid till årsmötet
2) fastställande av dagordning
3) val av:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare
d) två rösträknare
4) regionens verksamhetsberättelse för föregående år
5) regionens ekonomiska berättelse för föregående år
6) revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7) årets verksamhetsplan och budget
8) motioner
9) beslut om antal ledamöter i styrelsen
10) val av ordförande
11) val av ledamöter
12) val av två revisorer
13) övriga frågor
Punkt 7 kan tas upp på ett föreningsmöte som hålls på hösten.

§ 6 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan genomföras om styrelsen, revisorer eller minst en tredjedel av de anslutna
lokalavdelningarna begär det.
Extra årsmöte bör hållas i de fall årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
Kallelse ska skickas ut till anslutna lokalavdelningars medlemmar samt regionens revisorer, senast
tre veckor innan det extra årsmötet.
Extra årsmöte får endast behandla frågor som tas upp i kallelsen.

§ 7 Regions styrelse
Valbar till styrelsen är medlem som inte är anställd av Unga Hörselskadade.
Styrelsen ska bestå av minst tre personer, varav en ska vara ordförande och en ekonomiskt
ansvarig.
Styrelsen tillträder när årsmötet har avlutats.
Styrelsen är beslutsmässig då alla styrelsemedlemmar blivit kallade och mer än hälften av
styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen har distriktets ordförande
utslagsröst.
Anställd personal har endast sakupplysningsrätt på styrelsemöten.
Regionens styrelse ska välja firmatecknare för regionen.
Alla protokoll är offentliga.

§ 8 Upplösning av region
För upplösning av en region krävs ett beslut på ett årsmöte dit alla medlemmar i anslutna
lokalavdelningar är inbjudna. Frågan om upplösning får endast tas upp om det framgått i kallelse
till årsmötet.
För att upplösa en region krävs att beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten varav ett
ska vara ordinarie årsmöte. Årsmötet där upplösningsbeslutet fastställs får hållas tidigast fyra (4)
veckor efter första mötet. Besluten är endast giltiga om två tredjedels majoritet är uppnådd.
Vid upplösningen upphör regionens verksamhet.
Vid nedläggning ska regionens tillgångar överlämnas till UH-riks för att användas på ett sådant
sätt att det kommer lokalavdelningarna till gagn.

§ 9 Stadgeändring
§ 1 Ändamål, § 3 Medlemskap, § 4 regionens årsmöte, § 8 Upplösning av region och § 9
Stadgeändring i dessa stadgar får endast ändras av Unga Hörselskadades årsmöte. Regionens
årsmöten får göra tillägg i dessa paragrafer.
Beslut om ändring av övriga paragrafer i dessa stadgar kan fattas av regionens årsmöte. För
beslutets giltighet krävs två tredjedelars majoritet.
Fråga om stadgeändring får enbart tas upp om det står i kallelsen.
Stadgeändringen gäller från och med att årsmötesprotokollet är justerat.

