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§ 1 Om föreningen 
Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt 

säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som företräder dövas 

intressen i Stockholms län. SDF äger och förvaltar tre gåvomedelsstiftelser med egna stadgar.  

SDF är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund. 

§ 2 Ändamål 
SDF:s ändamål är att: 

• tillvarata dövas teckenspråkiga, kulturella och sociala rättigheter, 

• främja social samvaro bland döva, 

• arbeta för god kvalité inom vård, fostran och utbildning av döva barn och ungdomar, 

• främja stöd och service för döva som behöver, 

• informera om dövas livssituation, 

• verka i enlighet med SDR:s mål och inriktningar, 

• tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att 
förbättra dövas möjligheter att ta del av samhällsutbudet. 

§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår 
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

Styrelsens arbetsår är från ett ordinarie årsmöte fram tills nästa ordinarie årsmöte. 

§ 4 Medlemskap 
4.1 Bli medlem 

Person som delar SDF:s ändamål kan genom att betala medlemsavgift bli medlem i SDF. 

4.2 Rösträtt 

Endast medlem som fyllt 15 år har förslags- och rösträtt vid SDF:s årsmöte och på föreningsmöten. 

4.3 Reducerad medlemsavgift 

Efter den 1 september blir medlemsavgiften reducerad för nya medlemmar som inte varit medlem 

föregående år hos föreningen.  

Styrelsen skall besluta om den reducerade medlemsavgiftens storlek senast den 31 maj. 

4.4 Stödjande medlemskap 

Hörande personer och personer boende utanför Sverige kan bli stödjande medlem. Stödjande 

medlem får Teckentydaren och Dövas Tidning. Vid SDF:s övriga aktiviteter betalar stödjande medlem 

fullt pris. Stödjande medlem har inte rösträtt vid möten. 

4.5 Avsluta medlemskap 

Medlem som vill lämna SDF med omedelbar verkan meddelar detta skriftligt till SDF:s styrelse. 

Medlem som inte betalt medlemsavgift före sista februari nästkommande år anses ha lämnat SDF. 
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4.6 Uteslutning 

Medlem, som bryter mot SDF:s stadgar eller på annat sätt uppenbart skadar SDF, kan efter en 

skriftlig varning uteslutas av styrelsen. Innan ett beslut tas ska berörd medlem få möjlighet att yttra 

sig. Uteslutningen kan prövas av nästkommande föreningsmöte eller årsmöte. 

§ 5 Organisation 
SDF:s beslutande organ är följande: 

• Årsmöte 

• Föreningsmöte 

• Styrelse 

• Arbetsutskott 

§ 6 Årsmöte 
6.1 Ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte hålls varje år före den 31 mars på den plats och tid som beslutats av styrelsen. 

Kallelse till årsmötet ska skickas ut genom SDF:s informationskanaler enligt SDF:s 

kommunikationspolicy senast två månader före årsmötet. Alla årsmöteshandlingar ska finnas 

tillgängliga för medlemmarna två veckor före årsmötet. 

6.2 Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller ⅛ av medlemmarna vill det.  

Kallelse till extra årsmötet ska skickas ut genom SDF:s informationskanaler enligt SDF:s 

kommunikationspolicy senast en månad före årsmötet. Alla årsmöteshandlingar ska finnas 

tillgängliga för medlemmarna två veckor före det extra årsmötet. Extra årsmöte kan bara besluta om 

de frågor som stått i kallelsen. 

 

6.3 Begränsning av rösträtt 

Styrelseledamöter har inte rösträtt vid beslut om årsredovisningen och ansvarsfrihet. 

Revisorer, som inte är medlemmar, har förslags- och yttranderätt. 

6.4 Beslutsprocess 

Årsmötet tar sina beslut genom öppen omröstning och med enkel majoritet, förutom för 

stadgeändringar och SDF:s upplösning, då gäller ⅔ majoritet. Vid lika röstetal avgör lottdragning.  

Om någon medlem begär sluten röstning, ska årsmötet gå med på det. 

6.5 Motioner 

Motioner till årsmötet kan skickas in av enskild medlem. Motionen ska vara hos styrelsen senast en 

månad före årsmötet. Motion som kommer in senare behandlas inte. 

6.6 Dagordning 

Dagordningen för årsmötet: 

1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av mötesordförande 
4. Val av mötessekreterare 
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5. Val av justerare och rösträknare 
6. Årsmötets utlysande 
7. Valberedningens nomineringslista och ev. motkandidat/er 
8. Årsredovisning 
9. Revisionsberättelse 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Beslut om antal ledamöter 
12. Fastställande av arvode för styrelse, revisorer och valberedning 
13. Behandling av propositioner 
14. Behandling av motioner 
15. Val av styrelseordförande 
16. Val av styrelseledamöter 
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
18. Val av valberedning 
19. Årsmötets avslutande 

§ 7 Föreningsmöte 
7.1 Syfte och funktion 

Föreningsmötet är ett forum för medlemmarna att tillsammans med styrelsen diskutera idéer och 

förslag för verksamheten.  

Föreningsmöten kan enbart besluta inom fyra frågor när det framgått i kallelsen;  

frågan om uteslutning enligt paragraf 4.6, fyllnadsval enligt paragraf 8.8 och medlemsavgifter för 

nästkommande år vid höstens första föreningsmöte samt verksamhets- och budgetplan vid höstens 

sista föreningsmöte. I övrigt har föreningsmöten befogenhet att öppna och stänga arbetsgrupper. 

 

7.2 Kallelse 

Medlemmarna ska kallas till föreningsmöte tre gånger per år. Kallelsen till föreningsmötet ska skickas 

ut genom SDF:s informationskanaler enligt SDF:s kommunikationspolicy senast en månad före 

föreningsmötet. Styrelsen kan även kalla till extra föreningsmöte. 

Föreningsmötet kan bara besluta om de berörda frågorna i paragraf 7.1 ifall det stått i kallelsen. 

§ 8 Styrelsen 
8.1 Uppgift 

Styrelsen leder SDF:s verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av årsmötet och 

föreningsmöten fattade beslut. Styrelsen förvaltar med gemensamt ansvar alla SDF:s tillgångar. 

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställts av SDF.  

Styrelsen upprättar en beslutsordning för styrelsen och utskotten samt arbetsgrupperna. 

8.2 Styrelsens medlemmar 

Styrelsen består av en ordförande och åtta ledamöter om inte årsmötet beslutar annat. Styrelsens 

ordförande och minst hälften av ledamöterna ska vara döva. Ordföranden väljs för ett år i taget. 

Styrelseledamöterna väljs på två år - hälften ena året och hälften andra året. Valbara till styrelsen är 

medlemmar som fyllt 18 år. 

8.3 Konstituering 

Vid konstituerande styrelsemöte, som hålls direkt efter årsmötet, väljer styrelsen vice ordförande, 

kassör, firmatecknare, personalansvarig, arbetsutskott (AU) och övriga funktioner som behövs. 
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8.4 Ordförande 

Ordföranden har, i samråd med styrelsen, ansvar för ledningen av SDF:s verksamhet och 

representerar, där annat inte beslutats, SDF utåt i alla angelägenheter. Ordföranden öppnar 

årsmötet och leder förhandlingarna tills mötesordförande blivit utsedd. Vid frånvaro för ordinarie 

ordförande går vice ordförande in i dennes ställe. 

8.5 Styrelsemöten 

Styrelsen har möte på kallelse av ordförande eller när en majoritet av ledamöterna vill. Kallelse till 

styrelsemöte sänds ut en vecka före mötet. 

 

8.6 Arbetsutskott (AU) 

Styrelsen utser fyra personer inom styrelsen till AU. 

Bland de fyra ska det väljas fram en ordförande, två ledamöter och en suppleant i AU. 

Suppleanten inkallas endast när en av de tre ordinarie inte kan delta. 

AU förbereder förslag till beslut inför styrelsemöten. 

AU har beslutsrätt för löpande ärenden inom ekonomiska och personalfrågor enligt SDF:s 

beslutsordning som beslutas vid det första konstituerade styrelsemötet. 

Styrelsen ska i efterhand få kännedom om AU:s beslut. 

AU sammanträder på kallelse av AU:s ordförande eller en av ledamöterna vill. 

Kallelse till möte sänds ut en vecka före mötet. 

8.7 Beslut 

Styrelsen är beslutsmässig, då en majoritet av ledamöterna, däribland ordförande eller vice ordförande 

är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner det förslag som 

tjänstgörande ordförande stöder. 

8.8 Närvaro 

Styrelseledamot, som inte närvarat vid tre möten under arbetsåret utan giltiga skäl, anses ha lämnat 

styrelsen och en efterträdare ska väljas genom fyllnadsval vid nästa föreningsmöte. 

8.9 Ärenden från medlemmar 

Styrelsens ärenden kan väckas av medlemmar.  

Ärendet ska vara hos styrelsen senast 1 vecka före styrelsemötet. 

§ 9 Hedersmedlem 
Styrelsen har rätt att utse personer till hedersmedlemmar i SDF. För att kunna väljas till 

hedersmedlem ska personen ha gjort stora och betydelsefulla insatser för SDF eller för döva i 

Stockholms län. För att bli hedersmedlem ska personens handlingar också sträcka sig under en lång 

tidsperiod. Styrelsens utnämningar ska ske i samband med SDF:s högtidliga tillfällen som årsmöten 

och jubileer.  



Stadgar för Stockholms Dövas Förening 
 

Sida 5 av 5 
 

§ 10 Revision 
10.1 Val 

Vid årsmötet väljs två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år i taget. 

Av dessa skall en revisor respektive en revisorsuppleant vara auktoriserade. 

10.2 Underlag för revision 

Revisorerna ska av styrelsen få föreningens räkenskaper och inventarieförteckning med bokslut för 

granskning. Styrelsen ska även överlämna protokoll från styrelse- och föreningsmöten samt årsmöte 

och i övrigt lämna de uppgifter som önskas av revisorerna. 

§ 11 Valberedningen 
På årsmötet väljs tre personer, varav en sammankallare, till valberedning för ett år i taget. 

Valberedningen förbereder alla val som ligger inom deras ansvarsområde och ska arbeta efter 

arbetsordningen för valberedningen, som fastställts av årsmötet. 

§ 12 Sektioner 
Inom SDF finns sektioner för olika intressegrupper. Sektionernas arbetsform bestäms av riktlinjer för 

sektioner som SDF:s styrelse godkänt. Medlemmar i sektioner måste även vara medlemmar i SDF. 

§ 13 Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. Beslutet måste stödjas av 2/3 av antalet 

lämnade röster. 

§ 14 Upplösning 
14.1 Före upplösningen 

Beslut om SDF:s upplösning ska tas vid två raka ordinarie årsmöten. Besluten måste fattas med minst 

2/3 majoritet av antalet lämnade röster. Frågan om upplösning av SDF får bara tas upp under 

årsmötet om detta meddelats i kallelsen. 

14.2 Efter upplösningen 

Upplöses SDF, ska alla handlingar och tillgångar, sedan skulderna betalats, överlämnas till Sveriges 

Dövas Riksförbund och där förvaras tills en ny dövförening i Stockholms län har bildats. För att få alla 

handlingar och tillgångar ska den nya dövföreningen uppfylla de villkor som beslöts när den gamla 

föreningen upplöstes. 

 

 

Dessa stadgar antogs i sin helhet vid extra årsmötet 2018-05-23 


