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STADGAR 

 

§ 1 
NAMN 

 
Föreningens namn är Gyncancerföreningen Mariarosen i Västerås med omnejd 

 

GCF Mariarosen är en förening vars medlemmar huvudsakligen utgörs av gyncancerbehandlade och 
deras närstående. 

 
Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning. 

 

 
§ 2 

INRIKTNING 
 

Föreningen har till uppgift att tillvarata de gyncancerbehandlades intressen genom att 

 
 Stödja och informera patienter och deras närstående före, under och efter olika behandlingar 

 Informera och upplysa myndigheter, institutioner och allmänhet om de berördas situation 

 Göra framställningar till och samarbeta med sjukvårdsinrättningar, landsting, kommuner samt 

andra organ och intressegrupper som handlägger eller har beröring med aktuella frågor 

 Verka för bra hjälpmedel och psykisk och fysisk rehabilitering 

 Med sammankomster och personliga kontakter stödja varandra 

 I överenskommelse med Gynsam – Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation 

– utbilda medlemmar till stödpersoner. 
 

 
§ 3 

MEDLEMSKAP 

 
Medlemskap får den som betalar fastställd medlemsavgift. 

Förteckning över föreningens medlemmar skall föras med uppgift om namn, postadress och 
telefonnummer. 

 

Enskild person som gjort sig synnerligen förtjänt därav, kan av årsmötet utses till hedersmedlem. 
 

 
§ 4 

STYRELSE 
 

Årsmötet är GCF:s högsta beslutande organ. 

 
Föreningens angelägenheter sköts av styrelse, som är utsedd och ansvarig inför årsmötet. 

Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar. 
 

Styrelsen väljs av årsmötet och består av med ordföranden inräknad, minst 5 och högst 7 ordinarie 

ledamöter. Mandattiden för ordförande är 1 år och för övriga 2 år. Vid årsmötet väljs halva antalet 
ledamöter. Nystartad förening väljer halva antalet styrelseledamöter på ett år och resterande på två 

år. 
 

För att fatta beslut krävs att minst 3 ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
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§ 5 

PROTOKOLL 

 
Protokoll ska föras vid styrelse- och eventuella AU-möten. 

 
 

§ 6 
ADJUNGERADE PERSONER TILL STYRELSEN 

 

Styrelsen får utse adjungerade personer med speciell kompetens. Dessa har förslagsrätt men inte 
rösträtt inom styrelsen. 

 
 

§ 7 

RÄKENSKAPER 
 

Föreningens räkenskaper förs av kassören och avslutas per kalenderår. 
 

 
§ 8 

REVISION 

 
Föreningens förvaltning, årsredovisning och räkenskaper skall granskas av revisorer, vilka utses av 

årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte avhållits. Årsmötet skall även utse en revisorsuppleant. 
Revisorerna äger tillgång till samtliga föreningens handlingar såsom årsredovisning räkenskaper, 

justerade protokoll från styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten, avtal och liknande dokument. 

Handlingarna skall överlämnas till revisorerna för granskning senast en månad före årsmötet.  
Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avge revisionsberättelse över granskningen. 

 
 

§ 9 
ÅRSMÖTE 

 

Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske minst 21 dagar före 
mötet. Extra årsmöte utlyses av styrelsen eller om minst 10 % av antalet medlemmar vid sista 

årsskiftet begärt detta. 
 

§ 10 

GYNSAM 
 

Gynsam – Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation – handlägger frågor som är av 
gemensamt och särskilt intresse för medlemsföreningarna.  

 

Medlemsföreningarna ska därför beakta och följa Gynsams stadgar och överenskommelser. 
 

Medlemsföreningarna skall i god tid före Gynsams riksstämma översända 
-verksamhetsberättelse 

-kassa och revisionsberättelse 
-protokoll från årsmöte 
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§ 11 
ORDINARIE ÅRSMÖTE 

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
- Årsmötets öppnande 

- Upprättande och godkännande av röstlängd 
- Val av ordförande för mötet 

- Godkännande av dagordning 
- Val av sekreterare för mötet 

- Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 

mötesprotokoll 
- Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 

- Styrelsens verksamhetsberättelse 
- Styrelsens kassaberättelse 

- Revisorernas berättelse 

- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under närmast 
föregående kalenderår 

- Stadgeenliga val: 
a) Ordförande för ett år 

b) Övriga ledamöter för två år 
c) Revisorer och revisorssuppleant för ett år 

d) Valberedning, 3 personer 

e) Ev. övriga val 
- Verksamhetsplan  

- Budgetförslag 
- Medlemsavgift för nästkommande kalenderår 

- Ärenden framlagda av styrelsen 

- Till årsmötet ställda förslag som medlem inlämnat minst 4 veckor före årsmötet. 
- Ev. övriga frågor kan tas upp till behandling om minst ¾ av årsmötet så beslutar, 

dock ej ändring av stadgar. 
 

§ 12 
ÄNDRING AV STADGAR 

 

Förslag till stadgeändring skall insändas till föreningens styrelse minst sex veckor före årsmötet så att 
styrelsen hinner behandla förslaget före årsmötet. 

Ändring av stadgarna ska godkännas vid två på varandra följande årsmöten (med minst en månads 
tidsskillnad). Ett av årsmötena skall vara ordinarie. 

 

§ 13 
UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

 
Beslut om att föreningen skall upplösas skall tas på två årsmöten med minst 2/3 majoritet. Minst ett 

årsmöte skall vara ordinarie och det skall vara minst två månaders mellanrum mellan mötena. 

Varje medlem ska skriftligen kallas till dessa årsmöten med uppgift om ärendets art. 
Beslut om hur eventuella tillgångar ska användas ska tas vid det andra årsmötet. I första hand ska 

organisationer inom samma verksamhetsområde som föreningen stödjas. 
 

§ 14 
Personuppgiftslagen (Pul) 

Gyncancerföreningen Mariarosen i Västerås med omnejd följer Personuppgiftslagen (Pul) och 

registrerar endast följande uppgifter för föreningens administration: Namn, adress, telefonnummer 
och förtroendeposter. Dessutom kan medlemmar, vilka deltagit i olika av föreningen arrangerade 
aktiviteter, komma att registreras. Styrelsen ansvarar för att hanteringen av medlemsuppgifterna är i 
överensstämmelse med Pul. 
 

Stadgarna godkända vid årsmötet: 
 

2004 03 02 


