STADGAR FÖR FÖRENINGEN NATIONELLT
HEALTHY CITIES NÄTVERK
§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Nationellt Healthy Cities nätverk.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är en ideell förening utan vinstsyfte.
Föreningen har till ändamål att:
• främja medlemmarnas intressen inom folkhälsoområdet,
• arbeta för en god och jämlik hälsa för alla, genom att bidra till utveckling av
tvärsektoriellt lokalt folkhälsoarbete,
• medverka till implementering och metodutveckling för uppföljning av de nationella
folkhälsomålen,
• vara en samarbetspart på den nationella välfärds- och folkhälsoarenan,
• samarbeta med WHO inom Healthy Cities prioriterade områden,
• främja samarbetet mellan nationella nätverk i andra regioner som deltar i Healthy Cities
rörelsen.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i den medlemsorganisation som för närvarande utgör
värdkommun/region.

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen kan de kommuner och regioner/landsting vara som uppfyller
medlemskriterierna och vill verka för föreningens ändamål. Medlem ska i fullmäktige eller
styrelse ha antagit ett program för social hållbarhet och/eller folkhälsa.
Medlemskriterierna fastställs av styrelsen och är utarbetade utifrån WHO:s
medlemskriterier för nationella Healthy Cities nätverk. Ansökan om medlemskap skall
ställas till styrelsen som har att avgöra ärendet.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska årligen i förskott betala den medlemsavgift som fastställts av årsmötet.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av sju ledamöter, varav en ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice
ordförande. Samtliga ledamöter skall inneha politiskt uppdrag i den kommunen eller
landsting/region de representerar. Styrelsen utser de andra funktionärer som styrelsen
anser sig behöva, till exempel sekreterare, kassör eller koordinator. Sådan funktionär
behöver inte vara styrelsemedlem. Om funktionären inte är styrelsemedlem kan hen
adjungeras till styrelsemöten, utan rösträtt.

§7 Värdkommun
Inför varje ny WHO-fas utser årsmötet en värdkommun/region som är den organisation
där koordinatorn normalt verkar. Styrelsen fastställer ett avtal med
värdkommunen/regionen som innehåller koordinatorns arbetsuppgifter,
tjänstgöringsgrad och rätt till ersättning. Värdkommunen/regionen handhar föreningens
ekonomi.

§ 8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och dess utveckling, innebärande att
styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i
dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens
ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till
årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller om minst två
styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock
sker avgörandet vid val genom lottning.
Styrelsen utser firmatecknare.
Delegation: Vid brådskande ärenden kan ekonomiska angelägenheter, som ej behandlats i
styrelsen, beslutas av ordförande eller koordinator. Beloppsgränsen för ordförande är ett
halvt prisbasbelopp. Delegationsbeslut enligt denna ordning ska ske i samråd med vice
ordförande. Beloppsgränsen för koordinatorn är ¼ prisbasbelopp. Samtliga
delegationsbeslut ska anmälas på nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 9 Valberedning
På årsmötet skall utses en valberedning, bestående av tre personer, varav en
sammankallade. Valberedningen skall på ordinarie årsmöte, eller annars på styrelsens
begäran, lämna förslag på lämpliga personer vid val av styrelseledamot och revisor.

§ 10 Räkenskaper
Räkenskapsår skall vara kalenderår
.

§ 11 Revisorer
Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. För att
möjliggöra närhet och kontinuitet hämtas normalt revisorerna från den
medlemsorganisation som utgör värdkommun/region under verksamhetsåret.

§ 12 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas årligen före
den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall sändas till
alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 20 dagar före extra
årsmöte.
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten kan utövas genom ombud, under
förutsättning att skriftlig och daterad fullmakt lämnas in. Varje medlem har rätt att
närvara med högst två personer, en representant (som utövar den primära rösträtten)
och en biträdande representant (som utövar rösträtt om representanten är jävig enligt §
14 nedan).
Varje medlem skall senast tre dagar innan årsmötet meddela styrelsen vem som kommer
att företräda medlemmen på årsmötet som representant respektive biträdande
representant. Digital närvaro räknas som giltig.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fastställande av närvarorätt för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år.
14. Val av två revisorer. Normalt hämtas revisorerna från den medlemsorganisation som
utgör värdkommun under verksamhetsåret.
15. Val av valberedning, bestående av tre personer, varav en sammankallande.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
(17. Om styrelsen lämnar årsmötet förslag om byte av värdkommun ska årsmötet fatta
beslut om detta)
18. Övriga frågor

§ 13 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller
när minst en tredjedel av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran
till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att
mötet skall behandla. Skriftlig kallelse ska utgå senast 20 dagar i förväg. På extra årsmöte
får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
I övrigt gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut skall fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning
(votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär
detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid personval sker dock
avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för
vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
En röst per medlem kan avges. Mötet är beslutsmässigt då minst 1/3 av röstberättigade
medlemmar är närvarande på mötet.

§ 15 Fyllnadsval och fyllnadsval av ordförande
Fyllnadsval till alla funktioner kan ske vid årsmöte. Fyllnadsval avseenden ordförande
skall ske vid sammankallat extra årsmöte i det fall inte ett ordinarie årsmöte följer tätt på.

§ 16 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 17 Utträde
Medlem kan utträda ur föreningen endast efter beslut i dess styrelse eller fullmäktige.
Beslutet skall skriftligen anmälas till föreningens styrelse, senast 30 juni, och träder i kraft
först året därpå.

§ 18 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att
betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen
med minst 2/3 majoritet.

