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Stadgar för riksförbundet
1.

NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION

§ 1.1 Namn
Förbundets namn är DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet
för ett samhälle utan rörelsehinder.
§ 1.2 Ändamål
DHR är en demokratisk ideell organisation med uppgift att genom verksamhet i
överensstämmelse med förbundets handlingsprogram och policydokument arbeta
för att personer med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och
delaktiga i samhället.
DHR ska bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör
situationen för personer med nedsatt rörelseförmåga.
All verksamhet inom DHR ska planeras och genomföras så att varje medlem kan
medverka.
DHR är i hela sin verksamhet partipolitiskt och religiöst obundet.
DHR ska i sin verksamhet vara kamratstödjande och bedriva socialt inriktad
verksamhet för sina medlemmar.
§ 1.3 Säte
Förbundet har sitt säte i Stockholms kommun.
Förbundsstyrelsen äger rätt besluta om ändring av förbundets säte.
§ 1.4 Organisationens uppbyggnad
Förbundet är organiserat i
Riksförbundet
Distrikt/regioner
Avdelningar
Riksföreningar
Samtliga organisationsled är självständiga juridiska personer.
För avdelningar och distrikt/regioner gäller vid alla tidpunkter av förbundsmötet
fastställda stadgar.

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Stadgar för riksförbundet, antagna vid förbundsmötet 2015

2(11)

Förbundet Unga Rörelsehindrade är DHRs ungdomsorganisation med egna stadgar.
§ 1.5 Riksförening inom DHR
Riksförening bedriver verksamhet av speciell karaktär inom avgränsat intresseområde.
Riksförening kan anslutas till DHR genom beslut av förbundsstyrelsen och måste
därmed anta DHRs stadgar och ändamålsparagraf.
Riksförening jämställs där inte annat stadgas med DHR-avdelning.
Riksförening har rätt att anta egna stadgar som reglerar dess avgränsade intresseområde. Dessa får inte stå i strid med förbundets stadgar. Riksförenings stadgar ska
underställas förbundsstyrelsen för godkännande.
Riksförening har rapportskyldighet till riksförbundet beträffande sin verksamhet.
§ 1.6 Riksförbundets beslutande organ
Riksförbundets beslutande organ är
Förbundsmöte
Förbundsstyrelsen
2.

MEDLEMSKAP

§ 2.1 Grunderna för medlemskap
Medlemskap i riksförbundet är vanligtvis förenat med personligt medlemskap i
DHR-avdelning och/eller riksförening inom DHR.
Medlemmen beslutar själv vilken DHR-avdelning han/hon ska tillhöra. Görs inget
val blir medlemmen placerad i den DHR-avdelning inom distriktet/regionen som
ligger närmast medlemmens bostadsort.
Medlemskap erhåller den som betalar fastställd avgift för innevarande verksamhetsår till riksförbundet och till DHR-avdelning eller riksförening.
Medlemskap endast i riksförbundet (så kallat riksmedlemskap) kan dock beviljas
efter ansökan om detta.
Medlemskap i enbart avdelning eller riksförening är inte möjligt.
Medlemsavgifter till såväl riksförbundet som DHR-avdelning och riksförening
betalas av medlem i den ordning förbundsstyrelsen beslutar.
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Förbundsmötet fastställer storleken av medlemsavgift till riksförbundet (förbundsavgift).
DHR-avdelnings och riksförenings årsmöte fastställer storleken av medlemsavgift till
avdelning respektive riksförening.
Den som endast har riksmedlemskap betalar förhöjd medlemsavgift.
Medlem har även rätt att ansluta sig till mer än en DHR-avdelning och/eller riksförening mot erläggande av den medlemsavgift avdelningen/riksförening tillämpar.
Medlem som väljer att vara medlem i flera avdelningar betalar endast en förbundsavgift. Medlem som har medlemskap i flera avdelningar ska välja en huvudavdelning för sitt medlemskap.
Medlem är fullvärdig medlem och har rösträtt i alla avdelningar den har medlemskap i.
Medlemskap i Förbundet Unga Rörelsehindrade ger fullt medlemskap i DHR.
Medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade ska inte betala någon avgift till DHRavdelning eller till riksförbundet för sitt anknutna medlemskap i dessa.
Medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade beslutar själv vilken DHR-avdelning
medlemmen ska tillhöra. Görs inget val blir medlemmen placerad i den DHRavdelning där vederbörande är bosatt.
Varje medlem inom DHR har till uppgift att verka för organisationens sammanhållning och utveckling. Det åligger varje medlem att följa DHRs stadgar och beslut som
fattats i stadgeenlig ordning.
§ 2.2 Utträde och uteslutning ur riksförbundet och avdelning
Den som inte betalt sina fastställda medlemsavgifter eller på egen begäran begärt
utträde förlorar sitt medlemskap i både riksförbundet och DHR-avdelning/avdelningar och/eller riksförening fr.o.m. samma datum.
Den som anser sig ha förlorat sitt medlemskap efter beslut fattat på felaktiga grunder
äger rätt att få frågan prövad av förbundsstyrelsen.
Medlem, som uppenbart skadar förbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar
eller av förbundsmötet fattade beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.
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Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom av förbundsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att han/hon fått del
av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
Uteslutningsbeslut avser både medlemskap i riksförbundet och medlemskap i DHRavdelning eller riksförening.
Fråga om uteslutning av DHR-medlem som innehar medlemskap genom medlemskap i Förbundet Unga Rörelsehindrade, ska överlämnas till förbundsstyrelsen i
Förbundet Unga Rörelsehindrade för avgörande.
§ 2.3 Hedersmedlemmar och förtjänsttecken
Såsom hedersmedlem av DHR kan förbundsstyrelsen kalla särskilt hedervärda
personer.
Förbundsstyrelsen kan tilldela särskilt förtjänta personer DHRs förtjänsttecken.
Riktlinjer för tilldelning av DHRs förtjänsttecken fastställs av förbundsstyrelsen.
3.

FÖRBUNDSMÖTE

§ 3.1 Ordinarie och extra förbundsmöte
Förbundsmötet är riksförbundets högsta beslutande organ.
Ordinarie förbundsmöte hålls vartannat år under oktober månad på tid och plats
som beslutas av förbundsstyrelsen.
Tid och plats för förbundsmötet ska senast nio (9) månader före, meddelas DHRavdelningarna, distrikten/regionerna och riksföreningarna.
Förbundsmötet är sammansatt av 50 valda ombud samt förbundets ordförande eller
dennes ersättare.
Riksförbundets styrelseledamöter och revisorer har yttrande- och förslagsrätt på
förbundsmötet.
Av förbundsmötet valda organ har yttrande- och förslagsrätt i frågor där de är
berörda.
En representant för Förbundet Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse har
yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmötet.
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Extra förbundsmöte kan inkallas av
 förbundsstyrelsen,
 på begäran av riksförbundets revisorer,
 på begäran av minst 1/3 av förbundsmötets ombud,
 på begäran av minst 1/3 av avdelningarna.
Kallelse med angivande av tid och plats för extra förbundsmöte ska ske till förbundsmötets ombud minst två (2) månader före förbundsmötet. Kopia av kallelse och
handlingar till extra förbundsmöte ska samtidigt sändas till avdelningar och
distrikt/regioner.
På extra förbundsmöte får endast de ärenden behandlas som angivits i kallelsen till
extra förbundsmötet.
Ombud vid extra förbundsmöte är de som valdes till ombud till senaste ordinarie
förbundsmötet.
§ 3.2 Ombudsval till förbundsmöte
Ombuden väljs genom direktval av medlemmarna. Valen genomförs elektroniskt
eller via vanlig post. Ombuden kan också väljas vid medlemsmöten.
Det är öppet för alla medlemmar att kandidera för att bli ombud.
Vid ombudsvalen är landet uppdelat i nio (9) geografiska valkretsar samt en (1)
valkrets för riksföreningar.
Förbundsmötet utser en kommitté för direktval på tre (3) personer och en (1)
ersättare för att administrera ombudsvalen.
Antalet ombud för respektive valkrets fördelas proportionellt av kommittén för
direktval med utgångspunkt i det totala antalet medlemmar i avdelningarna inom
valkretsen den 31 oktober året före förbundsmötet. Vid fördelningen ska varje
distrikt/region garanteras ett ombud.
Medlem har sin rösträtt i den valkrets där denne är bosatt.
Vid valet kan samtliga medlemmar rösta på högst det antal ombudskandidater som
är fastställt i den valkrets där medlemmen har rösträtt.
Kommittén för direktval räknar rösterna i ombudsvalen och meddelar resultatet.
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De kandidater som erhållit flest röster blir ordinarie ombud. Övriga kandidater blir
ersättare i ordningsföljd efter röstetal. Om lika röstetal skulle uppstå för två eller
flera kandidater företas lottning.
Ombuds mandatperiod omfattar tiden fr.o.m. det förbundsmöte man valts till
ombud till och intill öppnandet av nästa ordinarie förbundsmöte.
§ 3.3 Förhandlingsordning vid förbundsmöte
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden behandlas:
 Ombudsupprop samt justering av röstlängd,
 Fråga om förbundsmötets stadgeenliga utlysande,
 Antagande av dag- och arbetsordning för förbundsmötet,
 Val av presidium,
 Val av två justerare,
 Val av fyra rösträknare,
 Val av beredande utskott,
 Kandidatnomineringar till de val som förbundsmötet ska företaga,
 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser och årsredovisningar,
 Revisorernas berättelse angående deras granskning av förbundsstyrelsens
förvaltning och räkenskaper,
 Beslut om godkännande av verksamhetsberättelser och årsredovisningar,
 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
 Beslut om medlemsavgifter,
 Behandling av motioner samt förbundsstyrelsens förslag,
 Fastställande av verksamhetsprogram inklusive beslut om förbundets nätverk,
 Val av förbundsordförande,
 Val av förbundsstyrelsens ledamöter,
 Val av riksförbundets revisorer och revisorssuppleanter,
 Val av revisorer för distrikt/region med förenklad styrform,
 Val av kommittéer och beredningar,
 Övriga beredda frågor.
§ 3.4 Omröstningsbestämmelser vid förbundsmöte
Varje ombud samt förbundsordförande eller dennes ersättare har en röst.
Röstning med fullmakt är ej tillåten. Vid lika röstetal både vid öppen och sluten
omröstning, avgörs ärendet genom lottning.
Förbundsordförande eller dennes ersättare får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen.
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På yrkande av ombud ska omröstning med slutna valsedlar äga rum vid val. Härvid
får varje valsedel upptaga högst samma antal namn som det antal befattningar valet
avser.
§ 3.5 Motioner och förslag till förbundsmötet
Medlem av riksförbundet, avdelningsstyrelserna, distrikten/regionerna och riksförenings styrelse har motionsrätt.
Medlem har rätt att sända motion som ska behandlas av förbundsmötet, direkt till
förbundsstyrelsen utan yttrande från sin DHR-avdelning eller riksförening.
Medlem samt avdelnings-, distrikts/regionsstyrelse och riksförenings styrelse ska
senast sex (6) månader före dagen för förbundsmötets öppnande, inge egna motioner
samt medlemmars motioner med yttranden över dessa till förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen ska senast 45 dagar före förbundsmötet delge motionerna och
yttrandena över dessa till avdelningar, distrikt/regioner och riksföreningar samt
ombuden.
Samma ordning ska gälla förbundsstyrelsens förslag samt förslag avgivna av de
kommittéer och beredningar som förbundsmöte valt.
§ 3.6 Valbarhet
Valbar till ledamot av förbundsstyrelsen är medlem av riksförbundet dock inte
riksförbundets anställda under förutsättning att riktlinjerna i § 3.7 i DHRs stadgar
uppfylls.
Valbar till revisor eller revisorssuppleant i riksförbundet är varje medlem av
riksförbundet, med undantag av förbundsstyrelsens ledamöter samt riksförbundets
anställda.
§ 3.7 Val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning
Ledamöter i förbundsstyrelsen, ska väljas vid ordinarie förbundsmöte för en tid av
fyra (4) år. Dessa kan omväljas för längst åtta (8) år. Hälften av ledamöterna väljs vid
varje förbundsmöte.
Revisorer, revisorssuppleanter, valberedning och kommitté för direktval väljs vid
varje förbundsmöte för en period av två (2) år.
Förbundsordförande väljs för en period på två (2 år) och kan omväljas i längst åtta
(8) år. Förbundsordförande ska ha nedsatt rörelseförmåga.
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Om ledamot i förbundsstyrelsen väljs till förbundsordförande, ska tiden som
ledamot i styrelsen inte inräknas.
Förbundsstyrelsen ska vara sammansatt av sju (7) ledamöter inklusive förbundsordföranden. Förbundsstyrelsen ska bestå av en majoritet av personer med nedsatt
rörelseförmåga.
Förbundsstyrelsen konstituerar själv förekommande uppdrag inom styrelsen.
Förbundsstyrelsen ska skyndsamt efter förbundsmöte utse en arbetsgrupp i stadgeoch organisationsfrågor. Distrikt/regioner och avdelningar kan föreslå personer till
att ingå i arbetsgruppen.
Förbundsmötet ska välja tre (3) revisorer. En revisor ska komma från det registrerade
revisionsföretag som väljs. De två övriga med suppleanter väljs bland DHRs medlemmar.
Om extra förbundsmöte företar val av förbundsstyrelse, revisorer och revisorssuppleanter avser valet tiden intill nästföljande ordinarie förbundsmöte.
Valberedning för riksförbundet ska väljas av ordinarie förbundsmöte och ska bestå
av tre (3) ledamöter och två (2) suppleanter.
Valberedning ska ta emot nomineringar samt vidta övriga nödvändiga förberedelser
och därefter upprätta förslag till sammansättning av de organ till vilka val ska
förättas av förbundsmötet.
§ 3.8 Jäv
Förbundsstyrelseledamöter och förbundets revisorer/revisorssuppleanter ska ej stå
i beroendeställning till varandra eller på annat sätt vara jäviga. Detsamma gäller
för relationen mellan samtliga revisorer/revisorssuppleanter och mellan förbundets samtliga firmatecknare. Som jäv räknas nära släktskap eller annan nära privat
relation. Som jäv räknas även yrkesmässig beroendeställning eller affärsmässig
relation.
§ 3.9 Protokoll
Vid förbundsmöte ska protokoll föras.
Protokollet undertecknas av mötesordföranden, protokollföraren och de valda
protokollsjusterarna.
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Protokoll från förbundsmöte ska tillställas samtliga ombud samt DHRs avdelningar,
distrikt/regioner och riksföreningar senast tre månader efter förbundsmötet.
4. FÖRBUNDSSTYRELSEN
§ 4.1 Förbundsstyrelsens uppgifter och befogenheter
Förbundsstyrelsen företräder riksförbundet och leder dess verksamhet.
Förbundsstyrelsen är mellan förbundsmötena förbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen är solidariskt ansvarig för förvaltningen av riksförbundets medel
och tillgångar.
Förbundsstyrelsen ska förelägga varje förbundsmöte förslag till inriktning av
riksförbundets verksamhet under den kommande verksamhetsperioden.
Förbundsstyrelsen ska årligen uppgöra och fastställa verksamhetsplan och budget
för riksförbundets nästkommande verksamhets- och räkenskapsår.
Förbundsordföranden eller dennes ställföreträdare är riksförbundets främste
talesman.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när förbundsordföranden eller vice ordföranden
och lägst halva antalet övriga ledamöter är närvarande.
Vid förbundsstyrelsens sammanträden ska protokoll föras.
Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden ska fortlöpande tillställas
förbundsstyrelsens ledamöter, valda ombud till förbundsmötet, styrelsen för
Förbundet Unga Rörelsehindrade, riksförbundets revisorer och revisorssuppleanter,
distriktens/regionernas, avdelningarnas och riksföreningarnas styrelser.
§ 4.2 Firmateckning
Förbundsstyrelsen utser tre firmatecknare varav två ska vara styrelseledamöter jämte
två suppleanter, att två i förening teckna förbundets firma.
Suppleant har teckningsrätt endast tillsammans med ordinarie firmatecknare.
5. RÄKENSKAPER OCH REVISION
Riksförbundets verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.
Årsredovisning för det förflutna räkenskapsåret ska avlämnas till revisorerna senast
den 30 april.
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Revisorerna ska fortlöpande granska styrelsens och övriga förbundsmötesvalda
organs verksamhet, räkenskaper och förvaltning.
Revisorerna ska senast fem månader efter verksamhets- och räkenskapsårets slut,
avge revisionsberättelser över företagen granskning.
Senast sex månader efter verksamhets- och räkenskapsårets slut ska riksförbundets
verksamhets- och ekonomiska förvaltningsberättelser liksom riksförbundets revisorers berättelser tillställas avdelnings- och distriktsstyrelser.
6.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

§ 6.1 Nätverk
Förbundet ska arbeta genom olika nätverk. Förbundsmötet beslutar om deras antal
och verksamhetsinriktningar.
§ 6.2 Nationell och internationell samverkan
Riksförbundet kan inträda som medlem i sådana svenska och internationella sammanslutningar, vilkas uppgift är att verka för personer med funktionsnedsättning i
överensstämmelse med riksförbundets ändamål och stadgar.
Beslut om inträde i eller utträde ur sådan sammanslutning fattas av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen utser riksförbundets representanter i sådana sammanslutningar.
§ 6.3 Riksförbundets varumärke
Riksförbundet ska ha ett registrerat varumärke.
Riksförbundets samtliga organ ska använda varumärket såsom kännetecken för
DHR och dess verksamhet.
Varumärket får ej utnyttjas i sammanhang eller verksamhet oförenligt med
riksförbundets handlingsprogram.
§ 6.4 Förlagsverksamhet
Förbundsstyrelsen ska utse ansvarig utgivare och redaktör för de periodiska
tidskrifter förbundet utger.
§ 6.5 Arv och legat
Arv och legat med bestämda ändamål ska överföras till DHRs Bidragsstiftelse att där
förvaltas i enlighet med stiftelsens ändamål och donator respektive testators föreskrifter.
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Egendom som DHR erhåller i arv eller gåva, innefattande även fast egendom och
som inte ska överföras till DHRs Bidragsstiftelse, får avyttras. Beslut därom fattas av
förbundsstyrelsen.
7.

STADGEÄNDRING, UPPLÖSNING M.M.

§ 7.1 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar ska beredas på det sätt som är föreskrivet för
motioner till förbundsmötet.
Beslut om stadgeändring fattas av förbundsmöte och måste vid begärd omröstning
biträdas med minst 2/3 av de avgivna rösterna.
Av förbundsmötet beslutade stadgeändringar träder i kraft tre månader efter
beslutets fattande.
§ 7.2 Upplösning av riksförbundet
Upplösning av DHR förutsätter att beslut om detta fattas av två på varandra följande
förbundsmöten varav det ena ska vara ordinarie förbundsmöte.
Mellan förbundsmötena ska minst sex månader förflyta.
Riksförbundet kan ej upplösas om minst fem DHR-avdelningar förklarar sin vilja
vara att fortsätta verksamheten.
Om beslut fattas om upplösning av riksförbundet, ska förbundsmötet i omedelbar
anslutning därtill besluta om avvecklingen av riksförbundets, DHR-avdelningarnas
och distriktens tillgångar och skulder.
Tillgångar som förvärvats genom donation eller arv, och där det i testamente eller
annat förordnande meddelats ändamålsföreskrifter, ska i fall av riksförbundets
upplösning efter permutation även framgent förvaltas i överensstämmelse med vad
som föreskrivits av donator eller testator.
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