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FÖRBUNDSSTADGAR
§1

NAMN, ÄNDAMÅL OCH UPPGIFT
Organisationens namn är "ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet".
ILCO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation vars ändamål är att
tillvarata intressen och rättigheter för personer som är stomiopererade samt för personer
med andra funktionsförändringar i mag- och tarmkanalen samt urinvägar.

ILCO:s uppgift är att verka utifrån en humanistisk värdegrund enligt FN:s konvention om
rättigheter för människor med funktionsnedsättning samt genom att:
* Påverka samhällsplaneringen för att tillgodose medlemmarnas sociala situation inom
alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation, kultur mm.
* Genom sammankomster och personliga kontakter stödja medlemmarna och närstående.
* Verka för att medlemmar kan vara ett komplement till vården för patientinformation
och stöd.
* Företräda medlemmarnas samt andra med närliggande funktionsförändringar inför
myndigheter och andra instanser.
* Skapa och upprätthålla kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal i för
medlemmar angelägna frågor.
* Verka för att sjukvårdsindustrin, sjukvårdens huvudmän och distributionsleden
tillhandahåller individuellt anpassade bandage och andra hjälpmedel.
* Verka för och bidra till vetenskaplig forskning och utveckling inom ILCO:s
intresseområden.
* Samarbeta med andra organisationer för personer med funktionsförändringar såväl
inom som utom landet.

§2

MEDLEMSKAP
Rätt till medlemskap samt rätt att rösta vid val av styrelser och ombud till kongresser i
ILCO äger var och en som för egen eller annans del är intresserad av ILCO:s verksamhet.
Medlemskap söks och erhålls i riksförbundet och rösträtt erhålls i den
region/länsförening och i förekommande fall den lokalförening som har medlemmens
hemort inom sitt verksamhetsområde.
Medlem i ILCO-förbundet kan ges möjlighet att delta i verksamheten i alla ILCO:s
regions-/läns- och lokalföreningar.
Medlemskap i ILCO är en förutsättning för förtroendeuppdrag inom organisationen.
Register över medlemmarna ska på ett betryggande sätt skyddas mot obehörig insyn och
hanteras enligt gällande lagar och förordningar.
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Medlem, som trots påminnelse, ej erlagt fastställd medlemsavgift före 30 juni samma år
anses ha utträtt ur riksförbundet.
Medlem, som brutit mot stadgarna, skadat eller motarbetat ILCO, kan uteslutas ur
riksförbundet genom beslut av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens beslut om
uteslutning ska kunna överklagas inom sex veckor.

§3

ORGANISATION
ILCO:s centrala verksamhet leds av förbundsstyrelsen. För lokal verksamhet finns
region/läns- och lokalföreningar.

§4

BESLUTANDE ORGAN
ILCO:s högsta beslutande organ är förbundskongressen.
Förbundskongressen samlas till möte vartannat år.

§5

FÖRBUNDSKONGRESS
Förbundskongress sammankallas av förbundsstyrelsen och hålls före maj månads utgång
vartannat år.
Förbundskongressen består av förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning, tre ombud
med enskild rösträtt från varje region/länsförening, varav ett ombud ska vara max 35 år
och företräda Unga vuxna.
Skriftlig kallelse till förbundskongress ska sändas till region/länsföreningarna för
distribution till kongressombuden senast sex veckor före mötet. Kongresshandlingar ska
sändas till ombuden senast fyra veckor före ordinarie förbundskongress.
Vid ordinarie förbundskongress ska förekomma:
1. Kongressens öppnande av förbundsstyrelsens ordförande eller annan
förbundsstyrelseledamot
2. Upprop av ombud och upprättande av röstlängd
3. Val av mötespresidium
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
10. Inkomna motioner eller förslag från förbundsstyrelsen
11. Fastställande av enhetlig medlemsavgift för hela landet, samt fördelningen av denna
till region- och länsföreningarna
12. Fastställande av region/länsföreningarnas serviceavgift per medlemskap till förbundet
13. Fastställande av arvoden till förbundsstyrelsens ledamöter
14. Fastställande av rambudget för de två kommande verksamhetsåren
15. Fastställande av verksamhetsplan för de två kommande verksamhetsåren
16. Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen
17. Val av förbundsstyrelse:
A. Förbundsordförande
B. Kassör i förbundsstyrelsen
C. Övriga ledamöter
D. Representant från ILCO:s Unga vuxna
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E. Två revisorer och två revisorssuppleanter
F. Val av två representanter från region-/länsförening, förutom förbundsstyrelsen att
adjungeras till ILCO-fondens styrelse
G. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
18. Avslutning
För att bevara kontinuiteten i förbundsstyrelsen bör ej mer än hälften av ledamöterna
nyväljas samtidigt.
Fråga som inte angivits på föredragningslistan får, efter beslut av kongressen, upptas till
överläggning, men inte till omröstning och beslut.
Medlem som ej är ombud på kongressen har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

§6

MOTIONER
Motionsrätt till förbundskongress tillkommer enskild medlem, region/läns- och
lokalförening. Motion från enskild medlem eller lokalförening ska skriftligen inlämnas
till respektive region- eller länsförenings styrelse senast den 1 februari kongressåret.
Regionens/länsföreningens styrelse ska yttra sig skriftligt över motionen och
vidarebefordra den till förbundsstyrelsen.
Motion som ska behandlas av förbundsstyrelsen ska avges skriftligen till denna senast
den 1 mars kongressåret. Samtliga motioner ska föreläggas kongressen med
förbundsstyrelsens yttrande.

§7

VALBEREDNING
Val av ledamöter till förbundsstyrelsen, revisorer och revisorssuppleanter samt eventuella
kompletteringsval bereds av en valberedning. Denna ska bestå av en sammankallande
och två övriga ledamöter. Mandatperioden är två år.
Region/länsföreningarna nominerar kandidater till förbundets styrelseposter, revisorer
och revisorssuppleanter senast den 1 mars det år förbundskongress hålls, varefter
ytterligare nomineringar ej kan ske.
Valberedningen ska vid behov komplettera nomineringarna.

Minst hälften av ledamöterna i förbundsstyrelsen bör vara stomi- eller
reservoaropererade.
Icke nominerad liksom anställd inom ILCO är ej valbar till förbundsstyrelsepost.
Valberedningens förslag utgör del av kongresshandlingarna.

§8

EXTRA KONGRESS
Extra kongress utlyses av förbundsstyrelsen när så erfordras, när revisorerna så påfordrar
eller när för ett visst ändamål minst hälften av region/länsföreningarna så begär. Begäran
ska vara skriftlig.
Extra kongress består av tre ombud från varje region/länsförening, varav ett ombud ska
vara högst 35 år och företräda ILCO:s Unga vuxna, förbundsstyrelsen, revisorer och
valberedning.

4

Kallelse till extra kongress ska jämte föredragningslista sändas till ombuden och
region/länsföreningarna senast fyra veckor efter att begäran inkommit till
förbundsstyrelsen.
Kongressen ska hållas inom tio veckor från det att begäran inkommit. Fråga som inte
angivits på föredragningslistan får, efter beslut av kongressen, upptas till överläggning,
men inte till omröstning och beslut.

§9

OMRÖSTNING
Vid ärendes avgörande vid ordinarie förbundskongress eller extra kongress har enbart
ombuden rösträtt. Röstning kan inte ske genom fullmakt.
Förbundsstyrelsen, förbundsrevisorer och valberedning har endast yttrande- och
förslagsrätt.
Omröstning sker öppet med röstkort. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
skiljer lotten.
Val sker med slutna sedlar om något ombud så begär. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Förbundskongressen är beslutsmässig om minst hälften av anmälda ombud är
närvarande.

§10

FÖRBUNDSSTYRELSE
Förbundsstyrelsen företräder förbundet. Förbundsstyrelsen utövar ledningen av verksamheten. Under tiden mellan kongresserna är förbundsstyrelsen förbundets högsta
beslutande organ.
ILCO:s förbundsstyrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, en representant
från ILCO:s Unga vuxna samt övriga ledamöter.
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fem
ledamöter så begär. Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är
närvarande vid sammanträdet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens sammanträden ska
protokollföras.
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av högst fem
ledamöter som är beslutsmässigt om tre av ledamöterna är närvarande.
Samtliga ledamöter i AU ska kallas till AU:s sammanträden.
Ordförande och kassör ingår automatiskt. Övriga ledamöter tillsätts vid
förbundsstyrelsens konstituering.
Protokoll ska föras vid AU:s sammanträden och föreläggas förbundsstyrelsen.

§11

FÖRVALTNING
Det åligger förbundsstyrelsen att handha ILCO:s angelägenheter i alla de frågor som inte
är särskilt undantagna i dessa stadgar eller som är hänskjutna till förbundskongressens
avgörande.
Över sin förvaltning avger förbundsstyrelsen årligen verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning.
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§12

FIRMATECKNING
Förbundsstyrelsen utser de personer som äger rätt att teckna förbundets firma.

§13

ÅR MELLAN FÖRBUNDSKONGRESSERNA
År utan förbundskongress ska verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
sändas ut till länsföreningarna senast den 1 maj.
Om revisorerna uppdagar allvarliga brister i den ekonomiska förvaltningen ska de
anmäla detta till länsföreningarna.
Extra förbundskongress kan då påfordras eller begäras enligt § 8.
Verksamhetsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet behandlas vid nästa ordinarie
kongress för mandatperioden i dess helhet.

§14

ORDFÖRANDEKONFERENS
Ordförandekonferens sammankallas av förbundsstyrelsen och hålls före maj månads
utgång de år ordinarie förbundskongress ej hålls.
Till konferensen kallas ordförande i region/länsföreningarna, förbundsstyrelsen,
representant från ILCO:s Unga vuxna, revisorer samt, om kompletteringsval ska ske,
även valberedningen.
Vid konferensen kan kompletteringsval till förbundsstyrelsen göras.
Nomineringar sker då enligt § 7 och röstning enligt § 9.
Ombud med rösträtt vid kompletteringsval är region- eller länsföreningarnas ordförande
eller till konferensen anmälda ersättare.

§15

REVISION
För granskning av ILCO:s verksamhet ska finnas två förtroendevalda revisorer samt två
suppleanter valda på två år. Förbundsstyrelsen ska anlita en auktoriserad revisor.
Förtroendevalda revisorer har rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden med
yttrande- och förslagsrätt.

§16

REGION- LÄNS- OCH LOKALFÖRENINGAR
Medlemmar inom en region eller ett län kan bilda en region/länsförening med styrelse
och egen ekonomi. Som stadgar används av förbundskongressen beslutade:
Normalstadgar för region/länsförening inom ILCO.
Lokala avvikelser från dessa stadgar beslutas av region/länsföreningens årsmöte och
meddelas förbundsstyrelsen.

§17

LOKALFÖRENING
Medlemmar inom en eller flera kommuner kan bilda en lokalförening inom länet. Som
stadgar används av förbundskongressen beslutade: Normalstadgar för lokalförening inom
ILCO.
Lokala avvikelser från dessa stadgar beslutas av lokalföreningens årsmöte och meddelas
region/länsföreningen och förbundsstyrelsen.
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§ 18

TVIST MELLAN REGION- LÄNS- OCH LOKALFÖRENING
När lokalförening bildas inom regionen/länet ska överenskommelse träffas om
arbetsformer mellan lokal- och region- eller länsförening.
Uppstår tvist rörande denna överenskommelse kan, om någon av parterna så begär,
frågan hänskjutas till förbundsstyrelsen för avgörande.

§19

ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om ändring av dessa stadgar liksom av stadgar för region-, läns- och lokalförening
fattas på ordinarie förbundskongress under förutsättning att nytt stadgeförslag av
förbundsstyrelsen utsänts senast i samband med utsändningen av föredragningslista
enligt § 5.
Beslutet ska för att äga giltighet fattas med majoritet, omfattande minst 2/3 av antalet i
röstningen deltagande. Förslag, som antas av minst 1/2 men mindre än 2/3 av de röstande
kan behandlas på nästkommande ordinarie eller extra förbundskongress, varvid beslut
fattas med enkel majoritet.

§20

UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
För upplösning av ILCO-förbundet fordras beslut av en enhällig förbundskongress eller
av två på varandra följande förbundskongresser med minst sex månaders mellanrum,
därav ett ordinarie, med enkel majoritet.
Upplöses förbundet ska dess tillgångar efter betalning av förbundets skulder användas på
det sätt som förbundskongressen beslutar och i överensstämmelse med intentionerna i §1.
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NORMALSTADGAR FÖR
REGION/LÄNSFÖRENING INOM ILCO
§1

ÄNDAMÅL
Regionens/länsföreningens namn är ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet region NN/
NN länsförening.
Regionens/länsföreningens ändamål och uppgift är att inom regionen/länet verka för det
ändamål och de uppgifter som anges i stadgarna för ILCO Tarm- uro- och
stomiförbundet.

§2

ÅRSMÖTE
Årsmötet är regionens/länsföreningens högsta beslutande organ. Årsmötet sammankallas
av regionens/länsföreningens styrelse och hålls före mars månads utgång varje år.
Kallelse till årsmötet ska utgå minst tre veckor i förväg med föredragningslista och
övriga handlingar ska finnas tillgängliga.
Vid regionens/länsföreningens ordinarie årsmöte ska förekomma:
1. Mötets öppnande och upprättande av röstlängd
2. Val av mötespresidium
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Godkännande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Inkomna motioner
10. Fastställande av regionens/länsföreningens rambudget för nästkommande år
11. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
13. Val av regions/länsförenings styrelse
A. Ordförande
B. Kassör
C. Övriga styrelseledamöter och suppleanter, varav minst en ordinarie ledamot från varje
lokalförening inom regionen/länsföreningen
D. Revisorer och revisorssuppleanter
E. Tre ombud till förbundskongressen varav ett ombud bör företräda eventuella lokalföreningar, samt ett ombud ska vara högst 35 år och företräda ILCO:s Unga vuxna
F. Valberedning
14. Avslutning
Fråga som inte angivits på föredragningslistan får, efter beslut av årsmötet, upptas till
överläggning, men inte till omröstning och beslut.
Före 15 mars ska verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning, revisionsberättelse
samt justerat årsmötesprotokoll tillställas förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen äger rätt
att genomföra revision hos region-/länsförening.
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§3

MOTIONER
Motionsrätt till region/länsförening tillkommer lokalförening och enskild medlem.
Motion från enskild medlem eller lokalförening ska skriftligen inlämnas till respektive
region/länsförenings styrelse senast den 1 februari.
Regionens/länsföreningens styrelse ska yttra sig skriftligt över motionen.

§4

VALBEREDNING
Valberedningen består av minst två ledamöter, varav en sammankallande.
Nomineringar till regionens/länsföreningens styrelse ska vara valberedningen tillhanda
senast den 1 februari. Valberedningen ska vid behov komplettera nomineringarna.

§5

OMRÖSTNING
Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet.
Val sker med slutna sedlar om någon röstberättigad så begär. Vid lika röstetal avgör
lotten.

§6

EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte ska hållas inom fem veckor om revisorerna eller minst 1/4 av
regionens/länsföreningens medlemmar så begär samt i övrigt när styrelsen så finner
påkallat.
Kallelse till detta möte ska utgå minst tio dagar före mötet.
Vid extra årsmöte behandlas endast frågor som föranlett mötet och som upptagits på
föredragningslistan.
Fråga som inte angivits på föredragningslistan får, efter beslut av årsmötet, upptas till
överläggning, men inte till omröstning och beslut.

§7

STYRELSE
Styrelsen är regionens/länsföreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena.
Styrelsen väljs på årsmötet.
För att bevara kontinuiteten bör ej mer än hälften av ledamöterna nyväljas samtidigt.
Behöver kompletteringsval genomföras under verksamhetsåret ska detta ske på extra
årsmöte. Vid kompletteringsval ska utdrag ur justerat protokoll tillställas
förbundsstyrelsen.
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Utöver ordförande och kassör konstituerar
styrelsen sig själv. I styrelsen bör ingå vice ordförande, registeransvarig och sekreterare.
Styrelsen har att arrangera och sammankalla regions/länsmöten och leda
region/länsföreningens övriga verksamhet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då någon ledamot så begär.
Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Sammanträdets ordförande har utslagsröst. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.
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§8

EKONOMI
Regionens/länsföreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.
Regionens/länsföreningens kassa handhas av kassören och används för att bekosta
regionens/länsföreningens verksamhet.
Utbetalningar attesteras av ordföranden eller den som styrelsen utser och verkställs av
kassören.

§9

REVISION
För granskning av regionens/länsföreningens verksamhet ska finnas två revisorer och
suppleanter för dem valda på ett år.

§10

UPPLÖSNING AV LÄNSFÖRENINGEN
För upplösning av regionen/länsföreningen fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller av
två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum, där ett ordinarie,
med enkel majoritet.
Upplöses regionen/länsföreningen ska dess tillgångar efter betalning av
regionens/länsföreningens skulder omedelbart överföras till och förvaltas av ILCOförbundet. Förbundsstyrelsen beslutar tillsammans med regionens/länsföreningens
representanter/intressenter om tillgångarnas användning/placering.
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NORMALSTADGAR FÖR LOKALFÖRENING
INOM ILCO
§1

NAMN, ÄNDAMÅL OCH UPPGIFT
Lokalföreningens namn är ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet NN lokalförening.
Lokalföreningens ändamål och uppgift är att, i samarbete med region/länsföreningen,
lokalt verka för det ändamål och de uppgifter som anges i stadgarna för ILCO Tarm- urooch stomiförbundet.

§2

ÅRSMÖTE
Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ.
Årsmötet sammankallas av lokalföreningens styrelse och hålls före februari månads
utgång varje år.
Kallelse till årsmötet ska utgå minst 10 dagar i förväg med föredragningslista och övriga
handlingar ska finnas tillgängliga.
Vid lokalföreningens årsmöte ska förekomma:
1. Mötets öppnande och upprättande av röstlängd
2. Val av mötespresidium
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Godkännande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Inkomna motioner
10. Fastställande av lokalföreningens budget för nästkommande år
11. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
13. Val av lokalförenings styrelse
A. Ordförande
B. Kassör
C. Övriga styrelseledamöter och suppleanter, varav minst en ledamot utses att ingå i
regionens/länsföreningens styrelse
D. Revisorer och suppleanter
E. Valberedning
14. Avslutning
Fråga som inte angivits på föredragningslistan får, efter beslut av årsmötet, upptas till
överläggning, men inte till omröstning och beslut.
Före regionens/länsföreningens årsmöte ska verksamhetsberättelse med ekonomisk
redovisning, revisionsberättelse samt justerat årsmötesprotokoll tillställas
regionens/länsföreningens styrelse.
Förbundsstyrelsen äger rätt att genomföra revision hos lokalförening.
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§3

VALBEREDNING
Valberedningen består av minst två ledamöter, varav en sammankallande.

§4

MOTIONER
Motionsrätt till lokalförening tillkommer enskild medlem. Motion från enskild medlem
ska skriftligen inlämnas till respektive lokalförenings styrelse senast den 1 februari.
Lokalföreningens styrelse ska yttra sig skriftligt över motionen.

§5

OMRÖSTNING
Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Val sker med slutna sedlar om
någon röstberättigad så begär. Vid lika röstetal avgör lotten.

§6

STYRELSE
Styrelsen är lokalföreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena.
Styrelsen väljs på årsmötet. För att bevara kontinuiteten bör ej mer än hälften av
ledamöterna nyväljas samtidigt.
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Utöver ordförande och kassör konstituerar
styrelsen sig själv.
Styrelsen har att arrangera och sammankalla lokalföreningens möten och leda
lokalföreningens övriga verksamhet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då någon ledamot så begär.
Styrelsens sammanträden ska protokollföras.

§7

EKONOMI
Lokalföreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser. Lokalföreningens
kassa handhas av kassören och används för att bekosta lokalföreningens verksamhet.
Utbetalningar attesteras av ordföranden eller den som styrelsen utser och verkställs av
kassören.

§8

REVISION
För granskning av lokalföreningens verksamhet ska finnas två revisorer och suppleanter
valda på ett år.

§9

UPPLÖSNING AV LOKALFÖRENINGEN
För upplösning av lokalförening fordras beslut av ett årsmöte. Upplöses lokalföreningen
ska dess tillgångar efter betalning av lokalföreningens skulder omedelbart överföras till
regionen/länsföreningen
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