
Till årsmöte 2018  
 
Förslag från styrelsen 
 

A. Vinstdisposition 
Styrelsen föreslår stämman att besluta 
- att årets vinst balanseras i ny räkning. 

 
B. Förslag till nya stadgar 

Nuvarande normalstadgar för de olika regionföreningarna fastställdes vid 
förbundsstämma 2011. 
På förbundsstämman 2017 beslutade stämman att anta nya stadgar för riksförbundet 
samt att besluta om nya normalstadgar för de olika regionförbunden. För att 
regionförbundens stadgar ska bli giltiga krävs att de antas av respektive 
regionförbund. 
Det framlagda förslaget till reviderade stadgar bygger som helhet på de nyligen 
beslutade normalstadgarna för regionförbund med en justering. I Stockholm Gotlands 
förslag till stadgar anges att regionförbundet, i enlighet med tidigare fattat 
stämmobeslut, ska heta Njurförbundet Stockholm Gotland. För övriga justeringar 
hänvisas till utsänt förslag som framgår i fet skrift i den högra kolumnen. 
 
Stämman föreslås godkänna framlagt förslag till omarbetade stadgar. 
 

C. Fastställande av avgifter från och med år 2019 
- Medlemsavgiften för år 2018 är fastställd till 280 kr för en tolvmånadersperiod per 

helbetalande medlem. Av avgiften utgör 150 kr för Riksförbundets verksamhet. 
- För barn under 18 år är medlemsavgiften 50 kr, varav 20 kr går till Riksförbundet. 

 
- Medlemsavgiften till riksförbundet höjs, i enlighet med stämmobeslut 2017, till 

160 kr för helbetalande medlem. 
 
- För att kompensera regionförbundet med höjningen av avgiften till riksförbundet 

samt att genomföra motsvarande höjning med 10 kronor till regionförbundet i 
avsikt att skapa en långsiktigt stabil nivå på avgiften föreslås avgiften från och 
med år 2019 bli totalt 300 kronor för helbetalande och 50 kronor per barn som är 
medlem. 

 
Styrelsen föreslår stämman att fastställa avgiften för ett 12-månaders 
medlemskap till 300 kronor för helbetalande samt att behålla avgiften på 50 
kronor för motsvarande period för barn. 

 
D. Fastställande av arvoden. 

 
Styrelsen har de senaste åren avstått från mötesarvoden m.m. och har istället utbetalat 
en samlad kostnadsersättning till respektive styrelsemedlem och suppleant 990 kr/år 
vid flitigt deltagande på styrelsemöten. Kostnaden avser kostnader för: delkostnad 
dator, bredband, papper, bläck/toner, skrivare, kuvert, porto, telefon, samt för resor till 
och från styrelsemöten. 
 



Härutöver har ingen egenavgift utgått vid deltagande av anordnade aktiviteter. 
 
Styrelsen föreslår att stämman tillerkänner styrelsen ett arvode om sammanlagt 
10 000 kr att fördelas mellan ledamöterna efter beslut i styrelsen. 
 
Härutöver kostnadsersättning för redovisade direkta utlägg. 
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