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Till länsförbunden och lokalföreningarna i FUB 
 
 
 

Förslag om stadgeförändringar 
 

 
 

Förbundsstyrelsen överlämnar förslag om ändring av stadgar till lokalföreningar och 
länsförbund för synpunkter. Synpunkterna ska vara inlämnade till förbundsstyrelsen senast 
den 31 januari 2020. 

 
 

BAKGRUND 
 
Sedan Förbundsstämman 2018, då FUB:s stadga senast ändrades, har stadgekommittén sett över hur 
organisationens stadgar kan och behöver förändras. Stadgekommittén har redovisat sitt förslag för 
förbundsstyrelsen som har fattat beslut. Förbundsstyrelsens förslag skickas nu ut till lokalföreningarna 
och länsförbunden för granskning och synpunkter. Därefter ska förbundsstyrelsen ta del av de 
synpunkter som kommit in och göra eventuella justeringar av förbundsstyrelsens tidigare förslag med 
anledning av de inkomna synpunkterna. Förslag till stadgeändringar tas sedan upp på 
Förbundsstämman 2020. 

 
 

SAMMANFATTNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 
 
Sammanlagt består förbundsstyrelsens förslag om stadgeändringar av elva olika delar. 
 
1. Ordet ”utvecklingsstörning” byts ut till ”intellektuell 
funktionsnedsättning/utvecklingsstörning” på samtliga platser i stadgan, det vill säga på riks-, 
läns- och lokal nivå (då §1 berörs i beslutet kräver stadgeändringen beslut vid två efterföljande 
stämmor). 
 
Bakgrund: 
 
Flera relevanta aktörer för FUB har under senare år gått över till att använda begreppet ”intellektuell 
funktionsnedsättning” i en större utsträckning.  

 
Till dessa aktörer hör bland annat: 
 
• Socialstyrelsen 
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• Myndigheten för delaktighet 
• Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
• Skolverket 

 
I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning används begreppet 
”intellektuell funktionsnedsättning”. Vården, habiliteringen och nutida forskning använder idag i princip 
uteslutande begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Detsamma gäller för de diagnoser som ställs 
idag, som utgår från den manual som använder begreppet ”intellektuell funktionsnedsättning”. 

 
Begreppet ”utvecklingsstörning” används däremot i LSS-lagstiftningen och Skollagen, men begreppet 
håller på att ändras i Skollagen. Det är mer eller mindre en tidsfråga innan begreppet 
”utvecklingsstörning” är utbytt i relevant lagstiftning och därmed även ändras i det myndighetsspråk 
som ännu inte har förändrats. 

 
Under våren 2019 genomförde kansliet en medlemsundersökning som visade att många yngre 
medlemmar föredrar begreppet ”intellektuell funktionsnedsättning”. Elin Bonnier som är projektanställd 
på Volymen på Max har gjort samma observation i sitt arbete, likaså tidningen Uniks redaktör, Magnus 
Carlstedt. 
 
I samband med en diskussion om hur FUB/Inre Ringen kan få nya medlemmar påpekade Inre Ringen 
Sveriges styrelse att ordet ”utvecklingsstörning” kan vara ett hinder när man vill få yngre personer som 
medlemmar. Inre Ringen Sverige vill dock vara tydlig med att det är viktigt att alla själva bestämmer 
vilka begrepp man använder för att beskriva sig själv och sin funktionsnedsättning. 

 
Att begreppet ”intellektuell funktionsnedsättning” läggs till i stadgan i form av ”intellektuell 
funktionsnedsättning/utvecklingsstörning” ser vi som ett tecken på att Riksförbundet FUB förstår vår 
samtid, detta utan att begränsa personer som vill använda sig av andra begrepp. 

 
Mer information om FUB:s diskussioner och omvärldsbevakning beträffande begreppen ”intellektuell 
funktionsnedsättning” och ”utvecklingsstörning” återfinns i förbundsstyrelsens handlingar från deras 
möte den 21–22 september 2019 (16. Ordet utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning). 
 
FUB:s förhållning till begreppen ”intellektuell funktionsnedsättning” och ”utvecklingsstörning” 
kommer dessutom att behandlas i en separat stämmohandling. En naturlig följd är att stadgan uppdateras 
utifrån resultatet av den separata stämmohandlingen. 

 
 

2. Förbundsstyrelsen beslutar om länsförbundens utformning, efter förslag från länsförbunden. 
 
Bakgrund: 
 
Framöver kan det bli aktuellt för flera länsförbund att slås ihop. Att slå ihop länsförbund är ett sätt att 
kraftsamla för att kunna verka effektivare över flera länsgränser. Idag är länsförbunden utformade 
utifrån de län vars geografiska gränser riksdagen beslutat om. Genom att förtydliga att länsförbundens 
utformning beslutas av förbundsstyrelsen, efter förslag från länsförbunden, synliggörs det att 
länsförbund får existera över länsgränser. Att vi föreslår att förbundsstyrelsen fastställer gränserna för 
länsförbunden ligger i att det kan gå för lång tid mellan förbundsstämmor. 
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3. Förtydligande av att medlemsavgiften är enhetlig för hela FUB. 
 
Bakgrund: 
 
Under Förbundsstämman 2018 beslutades det om en enhetlig medlemsavgift. Idag kostar ett årligt 
huvudmedlemskap 240 kronor och ett årligt familjemedlemskap 60 kronor i samtliga lokalföreningar i 
hela Sverige. Detta är en avgift till lokalförening, länsförbund och Riksförbundet som beslutas vid 
förbundsstämmor. Förslaget till stadgeändring är en konsekvens av stämmobeslutet 2018. 
 
 
4. Förtydligande av hur årsredovisningar med revisionsberättelser hanteras vid 
förbundsstämmor. 
 
Bakgrund: 
 
Under Förbundsstämman 2018 togs det beslut om att förbundsstämman ska äga rum vartannat år. 
Beslutet innebär de facto att förbundsstämman behöver ta beslut om två årsredovisningar med 
revisionsberättelser för de två senaste åren under en och samma stämma. Detta beslut förtydligas i 
stadgeändringsförslaget. 
 
 
5. Förtydligande av röst-, yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstämmor. 
 
Bakgrund: 
 
Idag är det underförstått att förbundsstämmoombuden har rösträtt på förbundsstämman, detta trots att 
det inte står i stadgan. Genom detta stadgeändringsförslag förtydligas detta. Dessutom lägger samma 
förslag till att revisorerna får yttrande- och förslagsrätt, något som förtydligar revisorernas roll på 
förbundsstämman. 

 
 
6. Ändringar i sammansättningen och beslutsmässigheten hos förbundsstyrelsens arbetsutskott. 
 
Bakgrund: 
 
Idag är utformningen av förbundsstyrelsens arbetsutskott reglerad utifrån ett visst antal platser. Likaså 
att tre personer behöver finnas på plats för att vara beslutsmässigt. Genom att skriva om i stadgan till en 
mindre reglerad skrivning, i form av att förbundsstyrelsen själv beslutar om arbetsutskottets platser, får 
kommande förbundsstyrelser möjlighet att forma arbetsutskottets uppsättning utifrån kommande 
förbundsstyrelsers behov. I samband med detta känns det naturligt att hälften av arbetsutskottet behöver 
finnas på plats för att det ska vara beslutsmässigt som idag, och att skrivelsen om tre ledamöter tas bort. 
 

 
7. Rutiner för att ändra i ”God föreningssed inom FUB” fastslås. 
 
Bakgrund: 
 
Vem som äger rätten att ändra i dokumentet ”God föreningssed inom FUB”, vid behov, är idag inte 
självklart. Genom att tillskriva förbundsstyrelsen den rätten, i stadgan, blir det tydligt vem som får och 
kan ändra om dokumentets innehåll, likaså vem som bär ansvar för dokumentets innehåll. ”God 
föreningssed inom FUB” ska för övrigt alltid vara förenligt med stadgan, i enlighet med 
stadgeändringsförslaget. 
 
Antas stadgeändringen kommer förbundsstyrelsen att se över ”God föreningssed inom FUB” efter 
Förbundsstämman 2020, så att dess text är i linje med stadgarna och av stämman fattade beslut. 
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8. Ändringar i valen av revisorer. 
 
Bakgrund: 
 
Idag utses tre revisorer, varav en auktoriserad och två lekmannarevisorer, samt två revisorsersättare, 
varav en auktoriserad och en lekmannarevisor, av förbundsstämma för fyra år. Detta förtydligas i 
stadgeändringsförslaget. 
 

 
9. Ändringar i rutiner hos Riksförbundets valberedning. 
 
Bakgrund: 
 
Genom att skriva till: ”Instruktion för valberedningen fastställs vid varje förbundsstämma”, ges varje 
valberedning en trygghet i att denna handling kommer att genomföras under varje förbundsstämma. 
Skrivelsen saknas i dagsläget.  
 
 
10. När synnerliga skäl föreligger kan förbundsstämman besluta om förlängning av tiden då 
nominering av kandidater kan ske. 
 
Bakgrund: 
 
Den valberedning som utses av förbundsstämman har till uppgift att granska, intervjua och pröva de 
nomineringar som görs från länsförbund och lokalföreningar. Valberedningen ska till förbundsstämman 
utarbeta ett förslag till förbundsstyrelse, med utgångspunkt att ledamöter med olika kompetens och 
erfarenhet tillsammans ska utgöra ett team, ett lag, som ska leda och utveckla FUB. Det är därför viktigt 
att nomineringar kommer in i god tid innan förbundsstämman, så att valberedningen kan föreslå 
förbundsstämman ett väl avvägt förslag. Det bör dock finnas en möjlighet att i undantagsfall förlänga 
nomineringstiden, vilket förbundsstämman i sådana fall får ta ställning till. Stadgan har förtydligats på 
denna punkt. Valberedningen ska utöver förbundsstyrelse föreslå revisorer och lämna förslag på 
arvoden. 
 
 
11. Tillägg om vad som händer när ett länsförbund saknas i olika sammanhang samt vad som 
händer med tillgångar i fall att länsförbund slås ihop. 
 
Bakgrund: 
 
Idag är stadgan utformad utifrån att FUB har länsförbund i samtliga län. Vad som händer om en 
lokalförening i ett län, som saknar länsförbund, blir upplöst eller uteslutet står inte. Förslag redogörs i 
och med stadgeändringsförslaget, det vill säga att Riksförbundet FUB tar på sig den roll som 
länsförbund annars skulle ha.  
 
Dessutom tydliggörs det att aktuella länsförbunds tillgångar tillfaller det nya hopslagna länsförbundet 
vid en hopslagning. 
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Förslaget innebär följande stadgeändringar: 
 
I FUB:s stadgar som gäller från och med oktober 2018 återfinns ordet ”utvecklingsstörning” vid 
flera olika platser. 
 
Förslag: 

 
att byta ut ordet ”utvecklingsstörning” till ”intellektuell 
funktionsnedsättning/utvecklingsstörning” på samtliga platser i stadgan. 

 
 
 

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET 
 
 

2§ FÖRBUNDETS ORGANISATION 
 

Dagens lydelse: 
 

Länsförbund 
Länsförbunden är regionala samarbetsorgan mellan lokalföreningar och 
riksförbundet. Förbundsstämman beslutar om länsförbundens utformning. Med 
län avses den av riksdagen beslutade indelningen av riket i län eller regioner.  
Gotland utgörs endast av ett Länsförbund enligt normalstadgar för Gotlands 
Länsförbund. 

 
 

Förslag på ny lydelse: 
 

Länsförbund 
Länsförbunden är regionala samarbetsorgan mellan lokalföreningar och 
riksförbundet. Förbundsstyrelsen beslutar om länsförbundens utformning, efter 
förslag från länsförbunden. Med län avses den av riksdagen beslutade 
indelningen av riket i län eller regioner. Förslag: ta bort kursiverad text. 
Gotland utgörs endast av ett Länsförbund enligt normalstadgar för Gotlands 
Länsförbund. 
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4§ MEDLEMSAVGIFT 
 

Dagens lydelse: 
 

Medlemmar i FUB betalar varje år en medlemsavgift som fördelas mellan 
lokalförening, länsförbund och riksförbundet. Avgift till lokalförening beslutas 
vid medlemsmöte. Avgift till länsförbund beslutas vid länsförbundets 
ombudsmöte. Avgift till riksförbundet beslutas vid förbundsstämma. Summan av 
de beslutade avgifterna utgör den totala medlemsavgiften. 1 
1 Enligt beslut på förbundsstämman 2018 gäller enhetlig medlemsavgift från år 
2019. Avgift till lokalförening, länsförbund och riksförbundet beslutas vid 
förbundsstämma 

 
 

Förslag på ny lydelse: 
 

Medlemmar i FUB betalar varje år en medlemsavgift som fördelas mellan 
lokalförening, länsförbund och riksförbundet. Avgiften är enhetlig för hela 
FUB. Avgift till lokalförening, länsförbund och riksförbundet beslutas vid 
förbundsstämma 
 
 

6§ FÖRBUNDSSTÄMMA 
 

Dagens lydelse: 
 

Handlingar 
Årsredovisning med revisionsberättelse samt övriga stämmohandlingar skickas 
senast den 30 april det år som förbundsstämma hålls till länsförbund, 
lokalföreningar och anmälda ombud. 

 
 

Förslag på ny lydelse: 
 

Handlingar 
Årsredovisningar med revisionsberättelser för de två senaste åren samt övriga 
stämmohandlingar skickas senast den 30 april det år som förbundsstämma hålls 
till länsförbund, lokalföreningar och anmälda ombud. 

 
 

Dagens lydelse: 
 

Rösträtt 
Förbundsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt vid 
förbundsstämma. Förbundsstyrelseledamot och ersättare kan inte vara ombud 
för länsförbund eller lokalförening vid förbundsstämma. 
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Förslag på ny lydelse: 
 

Rösträtt 
Förbundsstämmoombuden har rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter har 
inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstämma. 
Förbundsstyrelseledamot och ersättare kan inte vara ombud för länsförbund 
eller lokalförening vid förbundsstämma. Revisorerna har yttrande- och 
förslagsrätt.  

 
 

7§ FÖRBUNDSSTYRELSE 
 

Dagens lydelse: 
   

Förbundsstyrelsen väljer inom sig två ersättare att ingå i arbetsutskottet. 
 
 

Förslag på ny lydelse: 
 

Förbundsstyrelsen har möjlighet att utse ett arbetsutskott, bestående av ledamöter 
från styrelsen. 
 

 
Dagens lydelse: 

 
Beslut  
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Arbetsutskottet är beslutsmässigt när tre ledamöter eller ersättare är 
närvarande. 

 
 

Förslag på ny lydelse: 
 
Beslut 
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Förslag: ta bort följande mening: Arbetsutskottet är 
beslutsmässigt när tre ledamöter eller ersättare är närvarande. 
 

 
Dagens lydelse: 
 

[Ingen lydelse finns idag.] 
 
 
Förslag på ny lydelse: 

 
God föreningssed inom FUB 
Förbundsstyrelsen har egenrätt att ändra i dokumentet ”God Föreningssed inom 
FUB” vid behov, med förutsättningen att det som ändras är stadgeenligt. 
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8§ REVISORER 
 
Dagens lydelse: 

 
Tre revisorer, varav en auktoriserad, och två revisorsersättare, varav en 
auktoriserad, utses av förbundsstämma för fyra år. Revisorerna ska varje år avge 
en berättelse över förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning. 
 

 
Förslag på ny lydelse: 

 
Tre revisorer, varav en auktoriserad och två lekmannarevisorer, samt två 
revisorsersättare, varav en auktoriserad och en lekmannarevisor, utses av 
förbundsstämma för fyra år. Revisorerna ska varje år avge en berättelse över 
förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning. 

 
 

9§ VALBEREDNING 
 
Dagens lydelse: 

 
Valberedningens uppgift är att få fram villiga kandidater till de förtroendeuppdrag 
som utses av förbundsstämma. Valberedningen avlämnar förslaget till 
förbundsstämma.  
 
Valberedningen ska lämna förslag till arvoden för förtroendevalda i riksförbundet 
till förbundsstämman. 
 
 

Förslag på ny lydelse: 
 

Valberedningens uppgift är att få fram villiga kandidater till de 
förtroendeuppdrag som utses av förbundsstämma. Valberedningen avlämnar 
förslaget till förbundsstämma. 
Instruktion för valberedningen fastställs vid varje förbundsstämma.  
 
Valberedningen ska lämna förslag till arvoden för förtroendevalda i 
riksförbundet till förbundsstämman. 

 
 
Dagens lydelse: 
 

Till valberedningen kan länsförbund och lokalföreningar fram till och med den 
31 januari förbundsstämmoåret nominera kandidater till de förtroendeposter som 
valet omfattar. 
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Förslag på ny lydelse: 
 

Till valberedningen kan länsförbund och lokalföreningar fram till och med den 
31 januari förbundsstämmoåret nominera kandidater till de förtroendeposter 
som valet omfattar. När synnerliga skäl föreligger kan förbundsstämman 
besluta om förlängning av tiden då nominering av kandidater kan ske. 
Nomineringsprocessen regleras i övrigt i FUB:s dokument God föreningssed. 

 
 

10§ UTESLUTNING 
 

Dagens lydelse: 
 
Utesluten lokalförenings medlemmar ska erbjudas medlemskap i annan 
lokalförening. Länsförbundet ser till att så sker. 
 
 

Förslag på ny lydelse: 
 
Utesluten lokalförenings medlemmar ska erbjudas medlemskap i annan 
lokalförening. Länsförbundet ser till att så sker. Om det inte finns något 
länsförbund där lokalföreningen har sitt säte ansvarar Riksförbundet för 
att medlemmarna erbjuds medlemskap i annan lokalförening.  
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NORMALSTADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND 
 
 

2§ MEDLEMSAVGIFT 
 
Dagens lydelse: 
 

Till länsförbundet ska varje lokalförening betala en avgift vars storlek 
ombudsmötet beslutar. Avgiften överförs från riksförbundet till respektive 
länsförbund.2 

 
2 Enligt beslut på förbundsstämman 2018 gäller enhetlig medlemsavgift från år 
2019. Avgift till lokalförening, länsförbund och riksförbundet beslutas vid 
förbundsstämma 

 
 
Förslag på ny lydelse: 
 

Till länsförbundet ska varje lokalförening betala en avgift vars storlek 
beslutas vid förbundsstämma. Avgiften överförs från riksförbundet till 
respektive länsförbund. 

 
 

7§ RAPPORTERING 
 

Dagens lydelse: 
 
Uppgifterna avseende val av styrelse och revisorer, styrelsens årsredovisning 
med revisionsberättelse samt beslut om nästa års avgift ska skickas till 
lokalföreningar och riksförbundet senast den 17 april. 3 
 
3 Enligt beslut på förbundsstämman 2018 gäller enhetlig medlemsavgift från år 
2019. Avgift till lokalförening, länsförbund och riksförbundet beslutas vid 
förbundsstämma 
 
 

Förslag på ny lydelse: 
 
Uppgifterna avseende val av styrelse och revisorer samt styrelsens 
årsredovisning med revisionsberättelse samt beslut om nästa års avgift (tas bort) 
ska skickas till lokalföreningar och riksförbundet senast den 17 april 

 
 

9§ UPPLÖSNING 
 
Dagens lydelse: 

 
Vid länsförbundets upplösning tillfaller tillgångarna länets lokalföreningar. 
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Förslag på ny lydelse: 
 

Vid länsförbundets upplösning tillfaller tillgångarna länets lokalföreningar. Om 
flera länsförbund går samman i en ny gemensam organisation tillfaller 
tillgångarna det nya gemensamma länsförbundet. 
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NORMALSTADGAR FÖR LOKALFÖRENING 
 
 

2§ MEDLEMSAVGIFT 
 
Dagens lydelse: 
 

Till lokalföreningen ska varje medlem betala en medlemsavgift. Avgiftens 
storlek för nästkommande år ska beslutas vid ett medlemsmöte senast i oktober 
och meddelas till riksförbundet senast den 15 november. Avgiften överförs från 
riksförbundet till lokalföreningen. 4 
 
4 Enligt beslut på förbundsstämman 2018 gäller enhetlig medlemsavgift från år 
2019. Avgift till lokalförening, länsförbund och riksförbundet beslutas vid 
förbundsstämma 

 
 
Förslag på ny lydelse: 

 
Till lokalföreningen ska varje medlem betala en medlemsavgift. Avgiftens 
storlek beslutas vid förbundsstämma Avgiften överförs från riksförbundet till 
lokalföreningen. 

 
 

10§ UPPLÖSNING 
 
Dagens lydelse: 
 

Vid föreningens upplösning tillfaller tillgångarna länsförbundet. 
 
 
Förslag på ny lydelse: 
 

Vid föreningens upplösning tillfaller tillgångarna länsförbundet. 
Föreningens medlemmar ska erbjudas medlemskap i annan 
lokalförening. Länsförbundet ser till att så sker. Om det inte finns något 
länsförbund där lokalföreningen har sitt säte ansvarar Riksförbundet för 
att medlemmarna erbjuds medlemskap i annan lokalförening.  
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STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUNDET GOTLAND 
 
 

2§ MEDLEMSAVGIFT 
 

Dagens lydelse: 
 
Till länsförbundet ska varje medlem betala en medlemsavgift. Avgiftens storlek 
för nästkommande år ska beslutas vid ett medlemsmöte senast i oktober och 
meddelas till riksförbundet senast den 15 november. Avgiften överförs från 
riksförbundet till länsförbundet. 
 
 

Förslag på ny lydelse: 
 
Till länsförbundet ska varje medlem betala en medlemsavgift. Avgiftens storlek 
beslutas vid förbundsstämma. Avgiften överförs från riksförbundet till 
länsförbundet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


