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Lokala Föreningsföreskrifter 
 
Denna föreningsföreskrift är ett komplement och underställd Svenska 
Diabetesförbundets stadga. 
 
§ 1 Namn och Säte 
 
Föreningens namn är Göteborgs Diabetesförening och har sitt säte och 
verksamhetsområde i Göteborg med omnejd. 
 
Föreningens organisationsnummer är 857200 - 3054 
 
§ 2 Tillhörighet 
 
Göteborgs Diabetesförening är ansluten till Svenska Diabetesförbundet 
 
§ 3 Beslutande organ 
 
Föreningens beslutande organ är Årsmöte, Extra Årsmöte och Styrelsen 
 
§ 4 Styrelsen 
 
Föreningen väljer på sitt ordinarie årsmöte en styrelse bestående av minst sju 

ledamöter. Ordförande och kassör väljs särskilt. Mandattiden för var och en av 

styrelseledamöterna skall vara två år. Hälften eller antalet närmast hälften av 

styrelseledamöterna väljs varje år. Val sker med slutna röstsedlar om någon så 

begär. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

 

Styrelsen skall snarast efter valet sammanträda för konstituering och upprättande av 

arbetsordning. Styrelsen fördelar arbetet inom styrelsen på konstituerande mötet. 
Styrelsen har rätt att utse olika arbetsgrupper som på viss tid eller tills vidare 

arbetar på styrelsens uppdrag. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av 

ledamöterna är närvarande. 

 

 
.  
 Styrelsen utser inom sig de personer som äger teckna föreningens firma 
 

Firmateckning för banktillgodohavande skall för att vara giltig tecknas av två 
personer. 

 
 Kassören skall vara garantiförsäkrad 
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Föreningens räkenskaper skall sammanfalla med kalenderår. Bokslut skall för 

varje år vara verkställt den 15:e februari nästföljande år. Räkenskaperna jämte 

tillhörande handlingar samt styrelsens förvaltningsberättelse skall senast den 1 

mars överlämnas till revisor, som senast den 15 mars skall avge berättelse över 

sin granskning. 

 

Styrelsen skall se till att föreningens revisorer och valberedning på tillämpligt sätt 
kan följa styrelsens arbete under mandattiden för att kunna fullgöra sina uppdrag 
på bästa sätt. 
 

                     § 5 Årsmöte 
  

Kallelse till ordinarie årsmöte sker i föreningens tidning som utskickas till samtliga 
medlemmar. Kallelsen skall ange Dag, Tid och Plats för årsmötet. Till kallelsen 
skall bifogas föredragningslista. 
 
Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga på kansliet 10 dagar före årsmötet.  
 
Styrelse väljs enligt § 4. 
 
På årsmötet väljs en valberedning bestående av tre (3) personer på ett år varav en 
är sammankallande. 

  
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet 
 
Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. 

  
   

§ 6 Extra årsmöte 
  
Extra årsmöte hålls om minst en tiondel av medlemmarna hos styrelsen därom 
skriftligen anhåller. Vid extra årsmöte får endast behandlas de frågor för vilka 
mötet är sammankallat. 
  
Kallelse till extra årsmöte skall ske senast två veckor före extra årsmöte. 
medlemmar kallas till extra årsmöte på samma vis som i § 5 eller via mejl eller 
papperspost till de som ej kan nås på annat sätt. 
  
 
 
 
 
 
 
 



                              

Föreningsföreskrifter 
Göteborgs Diabetesförening Sida 3 

 

 
 
 
 
§ 7 Ändring av Lokala Föreningsföreskrifter 
  
Beslut om ändring av denna lokala föreningsföreskrift fattas av årsmötet. För 
sådan krävs antingen två tredjedelars majoritet (kvalificerad majoritet) bland 
antalet avgivna giltiga röster eller två på varandra följande årsmöten, varav minst 
ett är ordinarie årsmöte, likalydande beslut med enkel majoritet. 
  
Justering/anpassning till Svenska Diabetesförbundets stadgar beslutas av 
årsmötet.   
Ändrad föreningsföreskrift jämte protokollsutdrag med beslut, skall snarast skickas 
per e-post eller med post till förbundets kansli. 
  
  
  
Dessa Lokala Föreningsföreskrifter är antagna på årsmötet den 2018-03-25 
  

 


