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STADGAR
FÖR FRISTÅENDE HUSMODERSFÖRBUNDET
Antagna vid kongressen 2001
senast reviderade på kongressen i Lund 2016.
Innehållsförteckning
§ 1 Fristående Husmodersförbundets grundsyn FHF Aktiva Kvinnor
§ 2 Fristående Husmoderförbundets ändamål
§ 3 Medlemskap
§ 4 Medlemsavgift
§ 5 Kongress
§ 6 Riksförbund
§ 7 Länsförbund
§ 8 Lokal husmodersförening
§ 9 Gemensamma stadgar
§ 10 Utträde
§ 11 Upplösning av förbund eller lokalförening

2

§ 1 Fristående husmodersförbundet FHF:s s grundsyn/ vision
Husmodersförbundet har till uppgift på riks- läns och lokal nivå:
* att verka för allas lika rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle
* att värna om barns levnadsförhållanden
* att verka för att bevara men också utveckla vår kultur och miljö
*att verka för att genom informations- och studieverksamhet främja medlemmarnas
intresse för hem- och samhällsfrågor

§ 2 Fristående Husmodersförbundet FHF:s ändamål
Fristående Husmodersförbundet FHF arbetar helt ideellt på riks- läns och lokal
nivå och ska också vara partipolitiskt och religiöst obundna.
Verksamheten ska vara öppen för alla och medlemmarnas intressefrågor ska
bevakas.
Arbeta fram skrivelser till myndigheter och institutioner i frågor inom FHF:s
medlemsområden
Förbundet ska följa och genomföra kongressbeslut.
§ 3 Medlemskap
För att bli medlem i FHF gäller för både länsförbund och lokalförening att genom
protokollsutdrag styrka beslut om antagande av förbundets stadgar.
§ 4 Medlemsavgift
Ansluten lokalförening/länsförbund ska betala av kongressen och länsförbundet
beslutade medlemsavgift.
§ 5 Kongressen
* Kongressen är det högsta beslutande organet i gemensamma frågor
* Kongressen sammanträder vart tredje år
*Inbjudan till kongress ska meddelas 6 månader före kongressen
* Kallelse ska utsändas 2 månader före kongress I kallelsen ska inkomna motioner,
FHF:s utlåtande om dessa, verksamhetsberättelse, revisionsberättele, samt
budgetförslag bifogas.
*Kongressen består av FHF:s ledamöter och lokalföreningarnas valda ombud.
Samtliga har rösträtt.
*Varje lokalförening har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 100-tal
medlemmar. För ombud ska också ersättare utses

3

* Antal röstberättigade ombud beräknas på det medlemsantal varje lokalförening
redovisat till länsförbundet året före kongressen.
* Övriga deltagare har yttranderätt
* Motioner från lokalförening eller enskild medlem ska inlämnas till resp.
länsförbund sex månader före kongress för vidare befordran tillsammans med resp.
länsförbunds yttrande till ledningsgruppen fyra månader före kongress. FHF:s
yttrande ska lämnas 2 månader före kongress.
Vid kongressen ska följande ärenden behandlas
1. Val av två ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av två sekreterare
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Val av 2 rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av kongressens stadgeenliga utlysning
7. Godkännande av dagordning /föredragningslista
8. Verksamhetsberättelser
9. Ekonomiska berättelser
10. Revisorernas berättelser
11. Fastställande av balans- och resultaträkningar
12. Fråga om ansvarsfrihet
13. Stadgeändring
14. Beslut om medlemsavgift
15. Fastställande av budget
16. Förslag från FHF
17. Inkomna motioner
Val för tiden intill nästa kongress
18. Val av samordnare för FHF
19. Val av vice samordnare
20. Val av kommittéledamöter för respektive verksamhetsområde.
Men ledamöterna kan om kongressen så beslutar ge FHF i uppdrag
att utse ledamöterna.
21. Val av två revisorer och ersättare
22. Nästa kongress
23. Övriga ärenden som finns med i kallelsen

Röstningsförfarande
se gemensamma stadgar
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§ 6 Riksförbundet
Riksförbundets styrelse kallas Ledningsgruppen och leds av en samordnare
* Ledningsgruppen skall utgöras av varje länsförbunds ordförande och vald
bisittare
* Bland dessa väljs samordnare och vice samordnare av kongressen
* Övriga funktionärer utses inom gruppen
* För samtliga funktionärer utses ersättare
* Ledningsgruppen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna
är närvarande
* Ledningsgruppen handlägger löpande administrativa ärenden
* Redovisningsår = kalenderår
* Styrelsen konstituerar sig direkt efter kongressens slut
* Ledningsgruppen sammanträder 2 ggr/år och är ansvarig inför kongressen.
Kommittéer
* Valda ledamöter/funktionärer ska bevaka FHF:s olika ansvarsområden
* De ska behandla till kongress inkomna motioner
* Kommittéerna är ansvariga inför ledningsgruppen
Stadgeändring
* Förslag till revidering av FHF:s stadgar ska meddelas länsförbunden 2 månader
innan kongress
* För antagande av förslag till revidering krävs 2/3 dels majoritet av kongressens
röstberättigade ombud
§ 7 Länsförbundet
Länsförbundet består av lokalföreningarna inom regionen och har till uppgift att
arbeta för FHF:s ändamål och grundsyn.
Länsförbundet ska tillvarata lokalföreningarnas intressen och vara förbindelselänk
mellan föreningarna och FHF.
Styrelsen består av ordförande, varje lokalföreningsordförande, samt av årsmötet
valda ledamöter
Alternativt ” en mindre styrelse” bestående av ordförande och av årsmötet valda
ledamöter.
Länsförbundets styrelse utses vid årsmöte och dess ordförande ingår i FHF: s
ledningsgrupp.
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Vid årsmötet väljs ordförande. Övriga styrelseuppdrag tillika arbetsutskott väljs
inom styrelsen. Styrelsen ska genomföra årsmötesbeslut och är beslutsmässig när
minst halva antalet ledamöter eller dess ersättare deltar.

Styrelsen ska genomföra 2 ordinarie styrelsemöten/år. Om så krävs kallar ordförande
till extra sammanträden.
* Länsförbundet tar upp medlemsavgift från varje lokalförening enligt kongress
eller länsförbundsbeslut
* Redovisningsår = kalenderår
* Länsförbundets styrelse ansvarar för årsmöte tillsammans med utsedd lokalförening
Årsmöte
Årsmötet är länsförbundets högsta beslutande organ och består av styrelsens
ledamöter samt valda ombud från lokalföreningarna samtliga dessa har rösträtt.
* Årsmötet skall hållas före mars månads utgång och kallelse skall utsändas
30 dagar före årsmötet
* Förslag till årsmöte får inlämnas av lokalförening eller enskild medlem till
länsförbundets styrelse senast 1 februari samma år
* Varje lokalförening representeras vid årsmötet av ordförande och valda
ombud
* Till Länsförbundets årsmöte får varje lokalförening utse 1 ombud för varje
påbörjat 25-tal medlemmar upp till 100 medlemmar. Därefter blir det 1 ombud
för varje påbörjat 100 tal medlemmar
* För ordinarie ombud bör ersättare utses
* Varje ombud äger en röst
* Övriga närvarande har yttranderätt
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden genomföras
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av 2 justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning
5. Godkännande av dagordningen
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
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10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om lokalföreningarnas avgift/medlem till länsförbundet för
nästkommande år
12. Fastställande av budget
13. Fastställande av stadgar
14. Förslag från styrelsen
15. Inkomna förslag eller motioner
16. Val av ordförande för 2 år
17. Beslut om antal ledamöter och ersättare i länsförbundsstyrelsen
18. Val av ledamöter för 2 år
19. Val av ersättare för 2 år
20. Val av två revisorer för 1 år
21. Val av revisorersättare för 1 år
22. Val av ersättare för länsförbundsordförande till ledningsgruppen
23. Val av bisittare och ersättare för denna till ledningsgruppen
24. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
25. Val av ledamöter till valberedning för 1 år, varav en sammankallande,
i valberedningen för 1 år.
Röstningsförfarandet
se gemensamma stadgar
Stadgeändring
* Förslag till revidering av Länsförbundets stadgar ska meddelas länsförbundets styrelse 4 månader innan årsmöte
* Förslaget meddelas därefter samtliga lokala föreningar för yttrande
* För antagande av förslag till revidering krävs 2/3 dels majoritet av
årsmötets röstberättigade ombud
§ 8 Lokalförening
Lokalföreningen ska arbeta för FHF:s ändamål och grundsyn men ska även arbeta
med aktuella lokala frågor.
Nybildad förening ska anmälas till länsförbundet. Till anmälan ska protokoll
bifogas som visar att föreningen bildats och antagit FHF:s stadgar samt eventuella
egna stadgar.
Den nybildade föreningen ska inte betala avgift till länsförbundet för det
kalenderår då föreningen bildades. Föreningen ska sedan betala av länsförbundets
årsmöte beslutad avgift. Medlemsavgift betalas för varje inrapporterad medlem
i detta ingår också hedersmedlemmar.
Vissa lokalföreningars ordförande ingår i länsförbundets styrelse.
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Styrelsen ska genomföra beslutade åtgärder och är beslutsmässig när minst hälften
av ledamöterna är närvarande. Styrelsen väljer arbetsutskott vid konstitueringsmöte.
* Till Länsförbundets årsmöte får varje lokalförening utse 1 ombud för varje
påbörjat 25-tal medlemmar upp till 100 medlemmar.
Därefter blir det 1 ombud för varje påbörjat 100 tal medlemmar
* För ordinarie ombud bör ersättare utses
* Avgiften ska betalas senast 1 mars och beräknas på medlemsantalet den
31 december året innan.
* Redovisningsår = kalenderår
* Verksamhetsberättelse ska lämnas till länsförbundet senast 15 februari.
Årsmöte
Årsmöte ska hållas före 15 februari och är lokalföreningens högsta beslutande organ.
Rösträtt vid årsmötet har varje betalande medlem.
Röstningsförfarandet är lika som för Riks- och länsförbund. Se gemensamma stadgar.
Motioner eller förslag till årsmötet ska lämnas vid av styrelsen bestämd tidpunkt.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden genomföras
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning
4. Godkännande av dagordningen
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomiskberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balans och resultaträkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om lokalföreningarnas medlemsavgift
11. Fastställande av budget
12. Fastställande av stadgar
13. Inkomna förslag eller motioner
14. Förslag från styrelsen
15. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen
16. Val av ordförande för 2 år, ordförande är självskriven i länsförbundets
styrelse. Undantaget, Länsförbund som har ” en mindre styrelse”
17. Val av två ersättare i länsförbundets styrelse
18. Val av ledamöter för 2 år
19. Val av ersättare för 2 år
20. Val av revisorer för 1 år
21. Val av revisorersättare för 1 år
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22. Val av ombud och dess ersättare till länsförbundets årsmöte
23. Val av ombud och dess ersättare till kongress vid kongressår
24. Val av antal ledamöter i valberedningen
25. Val av valberedning varav 1 sammankallande
Röstningsförfarande
Se gemensamma stadgar
Stadgeändring
* Förslag till revidering av lokalföreningens stadgar ska meddelas föreningens
styrelse 4 månader innan årsmöte
* Förslaget ska där efter meddelas samtliga medlemmar för yttrande
* För antagande av förslag till revidering krävs 2/3 dels majoritet av årsmötets
röstberättigade ombud. Antagna förslag till stadgeändring insänds till
länsförbundet.
§ 9 Gemensamma stadgar
Extra årsmöte
* Extra årsmöte ska hållas när ledningsgrupp/styrelse finner det lämpligt eller
när Länsförbund representerande mer än 25 % av totala medlemsantalet så begär.
* Extra årsmöte ska endast behandla ärenden som upptagits på dagordningen
som sänts till ombuden i samband med kallelsen
* I övrigt gäller samma som vid ordinarie årsmöte
Röstningsförfarande
* Personval sker alltid med sluten röstning då fler än de som skall väljas är föreslagna
* Övrig röstning sker med acklamation/öppen röstning såvida inte annat begärs
* Enkel majoritet gäller utom i stadgefrågor då två tredjedels majoritet ska gälla
* Vid lika röstetal vid val ska lottning ske
* Vid lika röstetal i övriga ärenden har ordförande utslagsröst
§ 10 Utträde
Länsförbund
* För länsförbunds utträde ur FHF fordras 2 på varandra följande årsmöten
varav det ena ska vara ordinarie
* Beslut ska anmälas till FHF:s ledningsgrupp genom protokollsutdrag
* Beslut gäller från kommande årsskifte
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Lokalförening
* Beslut ska anmälas till Länsförbund genom protokollsutdrag
* Beslut gäller från kommande årsskifte
Gemensamt för länsförbund och lokalförening
* Inga krav ställs mot någondera parten och inga avgifter ska inbetalas
Vilande lokalförening
lokalförening kan vara vilande under 1 år
§ 11 Upplösning
FHF
* För upplösning av FHF fordras 2/3 dels majoritet av röstberättigade vid 2 på
varandra följande kongresser varav 1 ska vara ordinarie
* Vid upplösning av FHF ska eventuella tillgångar fördelas mellan anslutna
länsförbund i förhållande till deras medlemsantal
Länsförbund
* För upplösning av länsförbund fordras 2/3 dels majoritet av röstberättigade
vid två på varandra följande årsmöten varav 1 ska vara ordinarie
* Vid upplösning ska eventuella tillgångar fördelas mellan anslutna lokalföreningar
i förhållande till deras medlemsantal
* Upplösning av länsförbund ska meddelas FHF:s ledningsgrupp via protokollsutdrag
Lokalförening
* För upplösning av lokalförening fordras 2/3 majoritet av röstberättigade vid två på
varandra följande årsmöten varav 1 ska vara ordinarie
* Upplösning av lokalförening ska meddelas Länsförbund via protokollsutdrag

