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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
VSFB Malmö

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
49 700 kr

Organisationsnummer
802443-6662

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan. Det
är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför viktigt
att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
ULRIKA RYDSTRÖM
E-postadress
ulrika542@hotmail.com

Mobiltelefon
0739877601

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
000-0000

2. Kontaktuppgifter
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
Hyllie Vattenparksgata 35

Organisationens postnummer
21536

Organisationens telefonnummer
0739877601

Organisationens e-postadress
malmo@vsfb.se

Har ni en besöksadress?
Ja
Besöksadress
Besöksadress
Stensjögatan 1

Postnummer
21765

Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
vsfb.se
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Ulrika Rydström

Telefonnummer
0739877601

E-post
ulrika542@hotmail.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Thomas Rydström

Telefonnummer
0707200133

E-post
thomascrydstrom@gmail.com

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

50 samt okänt antal medlemmar via stödgrupp på Facebook.

Antal kvinnor

38

Antal män

12

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

Okänt

Antal medlemmar boende i Malmö

39

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
*Att stödja föräldrar och övriga anhöriga, som förlorat barn genom dödsfall.
*Att upprätta gemenskap och stöd i mötet med människor i samma situation.
* Att informera olika instanser i samhället om föreningen och ge vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten av ett barn.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
*Föräldrar och syskon över 18 år som förlorat barn/syskon.
*Anhöriga till de drabbade familjerna.
*Drabbade syskon under 18 år på våra familjeträffar.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
VSFfB Malmö ger riktade insatser för familjer som förlorat barn. Dessa familjer drabbas av ett stort lidande vilket påverkar hela deras
vardag, relationer, hälsa, arbete, ekonomi och möjligheter att orka framåt i livet. Familjerna är sköra.Våra aktiviteter: Samtalsträffar 1
gång i månaden utom juli, 3 familjeträffar med bowling, grillning och minnesgudstjänst, sommarträff och adventsträff, 2
hantverksträffar med blomsterbindning till gravdekorationer, skrivarcirkel för riktade skrifter om att förlora sitt barn och informera
proffesionen om hur bemöta drabbade familjer, 4 styrelsemöten och 1 årsmöte. Vi har 3-4 stödpersoner som deltar i alla våra
aktiviteter samt 1 stödperson som stöttar i vår facebookgrupp enligt schema från vår huvudsektion. Vi ger enskilda stödsamtal till
föräldrar/ vuxna syskon när behovet finns. Alla aktiviteter vi har ger sorgbearbetning på olika sätt vilket är nödvändigt då all sorg är
unik och behoven ser olika ut hos familjerna. För kostnader se budgetplaner.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Vid förlorat barn/syskon är behovet stort att få träffa familjer i samma situation. Proffesionen ger insatser men kan aldrig ge den
förståelsen/hjälpen/stödet som andra drabbade familjer kan. Omgivningen har ofta en dålig förståelse kring både krisbearbetningen,
sorgbearbetningen, att familjernas sorg är livslång. Drabbade familjer känner press och stor ensamhet och möter många myter som "
dags att gå vidare", " nu har ett år gått", släpp sorgen o.s.v. Alla aktiviteter hos VSFB Malmö ger familjerna möjlighet att få uttrycka
sin sorg på olika sätt, att deras döda barn får finnas med i samtalet, skrivandet, avslappnande hantverk, samtal på facebook, m.fl.
aktiviteter. Målgrupperna gynnas genom att få berätta sin historia om och om igen och alla familjerna lyssnar om och om igen. VSFB
Malmö finns öppet året om och medlemmar kommer och går alltefter sina behov. Familjerna får stöd i sin sorgbearbetning vilket ger
mindre lidande, förbättrar hälsan, möjlighet att orka gå framåt i livet, att lära sig leva med sin sorg, inte känna sig så ensamma i sin
situation, att våga skratta igen. Nydrabbade föräldrar får möta föräldrar som har sin förlust längre tillbaka tiden, de ser att det går att
överleva och att leva vidare med sin sorg. Vi använder även bokläsning och musik så alla hittar en möjlighet till sorgbeabetning. Alla
kan delta efter sin förmåga. Allt detta gäller även syskonen som har behov att få prata i sin grupp utan föräldrar. Syskon vill ofta inte
belasta föräldrarna.
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Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
VSFB Malmö är ett komplement till proffesionell hjälp. På lång sikt gynnas våra målgrupper genom våra aktiviteter till minskat
lidande, att med varandras stöd orka gå framåt och våga leva. Många föräldrar/ vuxna syskon berättar att deras behov av vård minskar,
känner sig starkare psykiskt, att de snabbare orkat gå tillbaka till sina arbeten/studier, hittat nya vägar i livet, lättare orkar stötta
syskonen. De berättar vidare att de känner sig mindre ensamma och utsatta samt på sikt orkar bemöta en oförstående omgivning. Ett
minskat lidande är en vinst för både individ och samhälle.
Våra aktivitter gynnar våra målgrupper både på kort och lång sikt. Våra aktiviteter är öppna och flexibla. Alla medlemmar, nya som
gamla, kan hoppa in i vår verksamhet när som helst. Ingen behöver vänta på att en ny grupp ska starta eller liknande vilket är vanligt
inom många andra sorgrupper i andra instanser. VSFB Malmö kan ge kontinuiteten, vilket behövs för familjer med livslång sorg.

Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi pratar kontinuerligt med medlemmarna om aktiviteterna där de berättar vad som fungerar och inte fungerar. Vi använder sedan
informationen och pratar om dem på våra styrelsemöten där vi väljer aktiviteter som upplevs vara bra att fortsätta med.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Det är fler kvinnliga drabbade föräldrar/syskon än manliga som söker sig till VSFB Malmö. Varför det är så vet vi inte men en allmän
diskussion är att kvinnor har lättare att söka hjälp och har lättare för sociala kontakter. Vi har utökat våra träffar med bowling som
uppskattas av både pappor, mammor och syskon i alla åldrar. Vi börjar nu uttöka våra familjeträffar med grillning vilket också är
populärt hos alla. Vi fortsätter med blomsterbindning då den är väldigt uppskattad, även om fler mammor/kvinnliga syskon deltar än
pappor/manliga syskon. Vi är väldigt beroende av vilken storlek på bidraget vi får från Malmö Stad. Pengarna styr hur många
aktiviteter vi kan erbjuda. Vi har många idéer på aktiviteter som uppskattas av alla.
VSFB Malmö är en förening som välkomnar alla som förlorat barn/syskon. Så länge det finns en sörjande förälder/syskon spelar det
ingen roll hur lång tid det gått efter förlusten eller hur dödsfallet gått till. Alla oavsett ålder, nationalitet tro, hudfärg, etnicitet, politiska
åsikter, kön, sexuell läggning och funktionsnedsättning är välkomna. Syskon yngre än 18 år är välkomna på familjeaktiviteter.
Nydrabbade familjer erbjuds att få vara med i samtalsgruppen och pröva om vår förening kan vara till hjälp för dem. Vi samtalar på
svenska och engelska. Vi har en medlem som kan översätta på arabiska. Vi behöver arbeta på ett informationsmaterial på olika språk
för att nå fler grupper i samhället om oss. Alla aktiviteter/lokaler har full tillgänglighet.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
VSFB Malmö riktar sig i första hand till vuxna föräldrar och syskon över 18 år. Barn och unga är välkomna på våra familjeaktiviteter.
Hela familjen behöver få träffa andra i samma situation. Yngre syskon än 18 år har berättat att de gärna vill träffa andra syskon i
samma situation. Vi har lyssnat och vill uttöka familjeträffarna som är för alla. Just nu har vi syskon 6 år eller yngre som deltar på
familjeträffarna. Här frågar vi föräldrar och barnen om de tycker om aktiviteten då barnen är små. Vi har en dialog med alla om våra
aktiviteter. Återkopplingen sker muntligt till vuxna och barn. Familjeträffar är nytt i VSFB Malmö. Vi håller på att utveckla och lära
oss om familjeträffar där barnen i olika åldrar kan vara med.
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Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Malmö Stad har inga träffar för föräldrar och syskon som förlorat barn/syskon. VSFB Malmö är därför ett komplement/alternativ till
både Malmö Stads och proffesionella yrkens insatser. Vi stödpersoner/ledare är föräldrar som själva är drabbade av förlust av barn. Vi
förstår varandra på ett helt annat plan genom våra erfarenheter. Vi erbjuder en gemenskap där vi alla är i samma situation och där vi
alla får och ger stöd utifrån våra behov. Vi förstår varandra och vår livslånga sorg får den förståelse och stöd vi behöver för att fortsätta
framåt i livet med sorgen vid vår sida. Vi ger varandra hjälp till självhjälp. Genom att hjälpa föräldrar/vuxna syskon orkar de hjälpa
även de yngre syskonen i familjen.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2019

22019

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

970

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

7700

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

0

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Nej
Ladda upp bilagorna
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Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelse 2019.pdf (332 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Fastställd resultaträkning för 2019
Resultaträkning 2019 till kommunen.pdf (158 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
Balansräkning 2019 till kommunen.pdf (82 KB)
VSFB_Intyg från Swedbank om Företagskonto.pdf (23 KB)
Årsbesked Företagskonto.pdf (104 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revision 2019.pdf (375 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
Preliminär budget VSFB Malmö 2021.pdf (81 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Verksamhetsplan 2021.pdf (360 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
Årsmöte protokoll 2020-03-10.pdf (181 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
Protokoll konstituerade.pdf (90 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar VSFB.pdf (117 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
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Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
På sida ett angående bankgiro/postgiro:
VSFB Malmö har inte bankgiro eller postgiro. Vi har ett företagskonto i VSFB Malmös namn i Swedbank.
Vårt kontonummer: 8214-9 944 442 563-2
Vänligen meddela VSFB Malmö omgående om Malmö Stad behöver intyg för ovanstående konto.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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VSFB Malmö
Budgetsammanställning 2019

Sammanfattning
Ingående från 2018
Bidrag från komunnen
Bidrag från VSFB Centralt
Försäljning inom föreningen
Egenavgifter aktiviteter
Utgifter 2019

-

Resultat 2019

12.715,12 kr.
20.000,00 kr.
970,00 kr.
150,00 kr.
899,00 kr.
26.790,52 kr.
7.943,60 kr.

Alla transationer:
Bokfdag
2019-01-21
2019-01-28
2019-01-31
2019-03-06
2019-03-14
2019-03-21
2019-03-25
2019-04-04
2019-04-04
2019-04-15
2019-04-15
2019-04-15
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-26
2019-04-29
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-19
2019-06-20
2019-06-20
2019-10-07
2019-10-21
2019-11-14
2019-11-14
2019-11-14
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-26
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-27
2019-12-05
2019-12-18
2019-12-18
2019-12-18
2019-12-18

Referens
Fika till Ulrika
ORG BIDRAG 2
Fika 12/2 Ulrika
Smorgastarta ars
blom Helen
blommor
Ulrika Fika Årsm
Tygkassar VSFB
Blombind materia
Ulrika Blo
Blom Semfa
Ljusinkop Jenny
Fika 16/4 Ulrika
Blom Tottie
Bowling till T
Ulrika samtalstr
SWISH VSFB
Hyra Stadionkyrk
Skrivarstuga Len
Sommarmöte TCR
Hyra Stadionkyrk
Bowling till T
Blombind materia
Samtalsträff 4 n
Blomsterbindning
Fika Nov. Ulrika
Åter. Blomst. Sh
Solist Minnesgud
Försaljning ljus
Transport Ingrid
Kaffe MGT Thomas
Laptop Skrivarst
Linda Adventsfik
Thomas Laptopväs
Köp av ljus o ka
Hyra Stadionkyrk

Belopp
-

-

-

Saldo
500,00 kr.
289,37 kr.
20.000,00 kr.
319,15 kr.
1.029,00 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.
303,00 kr.
225,00 kr.
159,80 kr.
100,00 kr.
149,00 kr.
150,00 kr.
151,94 kr.
2.490,00 kr.
498,00 kr.
200,50 kr.
970,00 kr.
2.100,00 kr.
1.455,70 kr.
490,00 kr.
1.700,00 kr.
2.568,00 kr.
699,10 kr.
431,40 kr.
450,00 kr.
526,16 kr.
50,00 kr.
500,00 kr.
40,00 kr.
200,00 kr.
51,90 kr.
4.790,00 kr.
663,50 kr.
349,00 kr.
110,00 kr.
3.900,00 kr.

12.215,12 kr.
11.925,75 kr.
31.925,75 kr.
31.606,60 kr.
30.577,60 kr.
30.677,60 kr.
30.777,60 kr.
30.474,60 kr.
30.249,60 kr.
30.089,80 kr.
30.189,80 kr.
30.338,80 kr.
30.188,80 kr.
30.036,86 kr.
27.546,86 kr.
27.048,86 kr.
26.848,36 kr.
27.818,36 kr.
25.718,36 kr.
24.262,66 kr.
23.772,66 kr.
22.072,66 kr.
19.504,66 kr.
18.805,56 kr.
18.374,16 kr.
18.824,16 kr.
18.298,00 kr.
18.248,00 kr.
17.748,00 kr.
17.788,00 kr.
17.588,00 kr.
17.536,10 kr.
12.746,10 kr.
12.082,60 kr.
11.733,60 kr.
11.843,60 kr.
7.943,60 kr.

Utgiftsposter summerade:
Administrativt (Bank, IT-Utrustning m.m.)
Aktiviteter (Blomsterbindning+Bowling)
Hyra
Utgifter samtalsträffar
Tygkassar och Ljus
Övrigt

-

5.639,00 kr. Not. Största delen från inköp av laptop till Skrivarstugan
5.565,90 kr.
7.700,00 kr. Not. Vi betalade hyran för hela 2020 redan 2019
6.411,62 kr.
225,00 kr.
200,00 kr.

VSFB Malmö
Balansräkning 2019
31-12-2019
Tillgångar

Ingående från 2018
Bidrag från komunnen
Försäljning och bidrag inom föreningen

12.715,12 kr.
20.000,00 kr.
2.019,00 kr.
Rörelseutgifter 2019 - 26.790,52 kr.
Summa:

7.943,60 kr.

Skulder och eget Kapital
Resultat i Perioden
7.943,60 kr.

Summa:

7.943,60 kr.

Preliminär budget VSFB Malmö 2021
LokalHyra

5000 kr

Samtalsträffar

3600 kr

Skrivarstuga/cirkel

2400 kr

Årsmöte

3000 kr

Blomsterbindning:

8500 kr*

Bowling:

2700 kr

Familjeträffar

2000 kr**

Sommarträff

3000 kr

Tryckkostnad av våra skrifter

10 000 kr***

Minnesgudstjänst

2000 kr

Stödpersonsutbildning i VSFB Göteborg

1000 kr.

Adventsträff

2000 kr

IT licens

1000 kr

Kontorsmaterial

2000 kr*****

Inköp gravljus och tygkassar

1000 kr

Avgift företagskonto Swedbank

500 kr

Totalt:

49 700 kr

*Inköp floristmaterial och snittblommor till gravdekorationer.
**Två familjeträffar utöver sommarträff, minnesgudstjänst och bowling.
***’ För tryckkostnader av skrifter skrivna i vår skrivarcirkel för bl.a informationsspridning till olika
instanser i Malmö Stad/polisen/vården. 3 skrifter väntar på att vi har medel att trycka dem.
**** Färgpatroner/skrivarpapper/frimärken/pennor m.m.

Stadgar
"Föreningen Vi Som Förlorat Barn "

•
•
•
•

Antagna vid föreningens årsmöte 1996-11-16.
Reviderade vid föreningens årsmöte 2003-03-13.
Reviderade vid föreningens årsmöte 2018-03-04.
Reviderade vid föreningens årsmöte 2020-03-01.
§1
Vi Som Förlorat Barn är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.
Föreningens ändamål är:

•
•
•

Att stödja föräldrar och övriga anhöriga, som förlorat barn genom dödsfall,
Att upprätta gemenskap och stöd i mötet med människor i samma situation,
Att informera olika instanser i samhället om föreningen och ge vägledning om hur
anhöriga bör bemötas vid förlusten av ett barn.
§2
Medlemskap står öppet för var och en som stödjer föreningens ändamål. Föreningens
företrädare skall ha egen erfarenhet.
§3
Moment 1
Föreningens säte skall vara i Göteborg
Moment 2
Sektioner En sektion inom VSFB har ordförande, sekreterare och kassör samt valfritt
antal ledamöter.
Vid beslut som omfattar användande av VSFBs namn och logotype ska sektionsstyrelsen
inhämta huvudstyrelsens godkännande.VSFBs logotype ska användas i enlighet med
föreningens policy för logotype.
Policy: VSFBs logotype får endast användas för att informera om föreningens
verksamhet och aktiviteter. Logotypen får inte användas för att marknadsföra eller sälja
produkter utan godkännande från huvudstyrelsen.
§4
Verksamhetsår = kalenderår. Ordinarie årsmöte hålles under månaderna februari –
mars.

§5
Föreningens medlemmar erlägger årlig avgift, som fastställs vid årsmöte.
§6
Styrelsen skall bestå av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, fem ledamöter
samt två suppleanter.Mandatperioden är två år och varje år väljs halva antalet
ledamöter. Ordförande och sekreterare skall ej väljas samtidigt.
§7
Styrelsen är beslutsmässig, när fem ledamöter är närvarande och ense om beslut i varje
ärende.
§8
Föreningsarbetet är ideellt. För ordinarie styrelsearbete utgår ingen ersättning. För
arbete som av styrelsen bedöms ligga utanför ramen för ordinarie styrelsearbete kan
ersättning ges. Beslut om detta tas av styrelsen. För utbetalning av eventuell
reseersättning i samband med styrelsemöten eller annan aktivitet i föreningens regi tas
beslut i styrelsen.
§9
Moment 1
Kallelse till årsmöte skall, med bifogad föredragningslista, genom styrelsens försorg
utsändas till samtliga medlemmar i föreningen minst 30 dagar före mötet.
Moment 2
1. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt justeringsmän för protokollet,
tillika rösträknare.
4. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelse.
5. Avgående styrelsens ansvarsfrihet.6. Fastställande av årsavgift.
7. Val av ordförande för föreningen.
8. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Val av valberedning.
10. Övriga ärenden.
§ 10
Styrelsen kan kalla till extra möte vid behov. Kallelse med bifogad föredragningslista
skall genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar minst 30 dagar före
extra möte.
§ 11
Om medlem inte har betalat sin årsavgift före utgången av nästkommande år trots
påminnelse, förutsätts att denne inte längre önskar vara medlem i föreningen och
medlemmens namn tas bort ur medlemsregistret.
§ 12
Förslag till ändring eller tillägg av dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 15
dagar före årsmöte eller extra möte. För dylikt förslags antagande erfordras

godkännande med 2/3 majoritet vid två föreningsmöten utlysta av styrelsen enligt § 9,
moment 1, varav ett skall vara årsmöte. Majoriteten avses vid mötet närvarande
medlemmar jämte ombudsfullmakter.
§ 13
Moment 1
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande
föreningsmöten utlysta av styrelsen enligt § 9, moment 1, varav ett skall vara årsmöte.
Beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar jämte
ombudsfullmakter.
Moment 2
Vid eventuell upplösning av föreningen skall tillgångar realiseras och skänkas till
medicinsk forskning:

