STADGAR FÖR PATIENTFÖRENINGEN MEDUSA
med hemort i Stockholm, bildad 20181009
1 § Föreningens ändamål är att genom lobbyverksamhet verka för att alla som har utsatts för sexuella övergrepp
ska få den hjälp de behöver, oavsett var i Sverige de bor. Patientföreningen Medusa arbetar därför för att det skall
skapas tillgång till och resurser för:



vård hos vårdgivare med särskild kunskap om sexuella övergrepp, dess konsekvenser och
behandlingsmöjligheter för målgruppen på såväl specialistnivå som inom primärvården.
forskning för att utveckla och förbättra vården för patienter som har utsatts för sexuella övergrepp.

Föreningen vänder sig till alla personer som vill bidra till att föreningens ändamål verkställs. Föreningen arbetar utifrån
en värdegrund som erkänner alla människors lika värde, och arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering
såväl inom föreningen som inom föreningens ändamål. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i
föreningen som medlemmar.
2 § Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Föreningens firma tecknas av styrelsen
eller av annan person om styrelsen så beslutar.
3 § Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
4 § Stadgeändring kan ske efter beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett
ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av
såväl medlem som styrelsen.
5 § Upplösning av föreningen kan ske efter beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads
mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen
skall föreningens tillgångar skänkas till annan organisation som arbetar med liknande ändamål.
6 § Medlemskap, medlemsavgift och utträde
Medlem kan alla vara som är 15 år eller äldre och som:
 har utsatts för sexuella övergrepp och som någon gång har fått eller får vård, har sökt eller söker vård för
konsekvenser av sexuella övergrepp och
 erkänner alla människors lika värde och
 vill bidra till föreningens ändamål och som
 betalar medlemsavgiften
Stödmedlem kan alla vara som är 15 år eller äldre:
 erkänner alla människors lika värde och
 vill bidra till föreningens ändamål och som
 betalar stödmedlemsavgiften vara
Utträde sker genom att inte betala medlemsavgiften, eller om under pågående kalender år, meddela styrelsen om
utträde.
Medlemsavgift bestäms årligen av första konstituerande styrelsemöte och sedan av årsmötet.
7 § Styrelsen består av minst 3 max 7 styrelseledamöter. Ledamöter kan vara medlemmar eller stödmedlemmar.
8 § Styrelsen leder föreningens arbete. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsfattig när
hälften av styrelsen är närvarande.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
9 § Årsmötet, är föreningens högsta beslutande organ och hålls före utgången av mars månad. Styrelsen kallar till
årsmötet senast tre veckor före mötet. I kallelsen skall anges var årsmöteshandlingar finns tillgängliga.
10 § Rösträtt, yttrande- och förslagsrätt, beslutsmässighet samt valbarhet
Medlem eller stödmedlem som har betalt medlemsavgiften har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig. Mötet är
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem eller stödmedlem av föreningen.
11 §
Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande
b) val av kassör
c) val av övriga styrelseledamöter
d) val av revisor och valberedning

12 §
Extra årsmöte
Styrelsen, eller medlemmar om minst 10% av medlemmarna så önskar) kan kalla till extra årsmöte. Kallelse med
förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid extra
årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. För övrigt gäller samma regler som för årsmötet.
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