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§ 1 Namn
Mom 1. Förbundets namn är Riksförbundet för
döva, hörselskadade barn och barn med
språkstörning. Förkortningen av namnet ska vara:
Riksförbundet DHB.
Mom 2. Förbundet har organisationsnummer
875000-8917
Mom 3. Förbundet har sitt säte i Örebro.
§ 2 Syfte
Riksförbundet DHB:s huvudfunktioner är:
1. Att vara en ideell handikapp- och
intresseorganisation för barn och ungdomar som är
döva, hörselskadade eller har en språkstörning och
barn till föräldrar som är döva, hörselskadade eller
har en språkstörning samt deras familjer. Barn och
ungdomar med ovanstående funktionsnedsättning i
kombination med utvecklingsstörning eller annan
funktionsnedsättning innefattas i organisationen.
2. Riksförbundet DHB har, som
föräldraorganisation, till syfte att:
främja samverkan och samarbete mellan hem
och skola och mellan föräldrar,
stödja föräldrarna i deras direkta och indirekta
ansvar för barnens utveckling, skolgång och
sociala anpassning,
tillvarata döva, hörselskadade och språkstörda
barns och ungdomars samt deras föräldrars
intressen gentemot myndigheter,
stödja anslutna distriktsorganisationer i deras
arbete och ta initiativ som medverkar till att
göra döva, hörselskadade samt språkstörda
barns och ungdomars uppväxt så meningsfull
som möjligt,
följa och bevaka utvecklingen på de
pedagogiska, medicinska, tekniska,
psykologiska och sociala områdena och
medverka till att framsteg görs inom alla
sektorer av vårt samhälle, som möjliggör för
döva, hörselskadade och språkstörda barn och
ungdomar att få ett meningsfullt liv,
finna former för samarbete och samverkan
med experter, organisationer och institutioner i
frågor som rör döva, hörselskadade och
språkstörda barn och ungdomar,
sprida information om målgrupperna och de
konsekvenser dessa funktionsnedsättningar
medför,
informera om organisationens verksamhet.
§ 3 Organisation
Förbundet utövar sin verksamhet genom följande
organ:
Representantskap
Förbundsstyrelse
Verkställande utskott
Övriga utskott och arbetsgrupper
Distriktsorganisationer
Eventuella lokalföreningar
§ 4 Medlemskap
Mom 1. Anslutning till förbundet sker genom
medlemskap i distriktsorganisation.
Mom 2. Nybildade distrikt kan gå med i förbundet
under förutsättning att distriktets stadgar och mål ej
är motsatta förbundets. Distrikt ska erlägga
medlemsavgift till förbundet. Beslut om

medlemskap för nytt distrikt sker vid
representantskapets årsmöte.
Mom 3. Distriktsorganisation som ej betalt årsavgift
under två på varandra följande räkenskapsår eller ej
lojalt följer förbundets stadgar kan, efter beslut av
representantskapet, uteslutas ur förbundet. Beslutet
måste biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
§ 5 Årsavgift
Medlems årsavgift till förbundet erläggs genom
respektive distriktsorganisation. Årsavgiftens storlek
fastställs av representantskapets årsmöte.
§ 6 Representantskapet
Mom 1. Representantskapets årsmöte är förbundets
högsta beslutande organ.
Mom 2. Representantskapet ska bestå av två ombud
från varje ansluten distriktsorganisation. Ombud får ej
ha någon form av representation i förbundsstyrelsen.
Mom 3. Representantskapets ordinarie årsmöte hålls
varje år före den 1 juni på tid och plats som bestäms av
förbundsstyrelsen.
Mom 4. Extra möte inkallas för behandling av
särskilda frågor om förbundsstyrelsen så beslutar eller
om en majoritet av distrikten eller revisorerna så begär.
Förbundsstyrelsen ska senast en vecka efter sådan
begäran utfärda kallelse. Andra frågor än de som
föranlett extra möte får ej behandlas.
Mom 5. Skriftlig kallelse med dagordning och övriga
årsmöteshandlingar ska utsändas till distrikten senast
tre veckor före ordinarie årsmöte och en vecka före
extra möte. Underlåter förbundsstyrelsen att kalla till
möte med representantskapet kan revisorerna göra
detta.
§ 7 Röstning
Mom 1. Ombud vid representantskapsmöte har rösträtt
endast under förutsättning att vederbörande
distriktsorganisation erlagt årsavgift enligt stadgarna.
Mom 2. Beslut på representantskapsmöte fattas med
enkel majoritet, om inte annat är föreskrivet för
särskilda fall. Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
och varje närvarande ombud äger en röst. Ledamöter i
förbundsstyrelsen äger ej rösträtt i frågor som rör deras
förvaltning.
Mom 3. Vid val fattas beslut med en rösts övervikt,
absolut majoritet, av de vid valet avgivna godkända
rösterna. Avgivna blanka valsedlar ska ej medräknas.
Mom 4. På yrkande av minst en röstberättigad
mötesdeltagare ska vid val omröstning ske med slutna
sedlar. Vid val med slutna sedlar ska valsedel omfatta
högst det antal namn valet avser.
I annat fall ska valsedel anses ogiltig.
Mom 5. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträdes av vid tillfället tjänstgörande ordförande utom
vid val, då lottning avgör.
Mom 6. Röstning med fullmakt är ej tillåten.
§ 8 Motioner
Mom 1. Motioner kan väckas av såväl
distriktsorganisation som enskild medlem.
Mom 2. Motioner ska tillställas förbundsstyrelsen
senast tre månader före representantskapets årsmöte.
Senast en månad före årsmötet ska förbundsstyrelsen
tillställa distriktsorganisationerna avskrifter av
motionerna jämte yttranden över dem.

§ 9 Förhandlingsordning
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden
behandlas:
a) Årsmötets öppnande
b) Upprop samt upprättande av röstlängd
c) Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt
stadgarna
d) Godkännande av dagordning
e) Val av ordförande för årsmötet
f) Val av sekreterare för årsmötet
g) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
h) Verksamhetsberättelsen
i) Kassaberättelsen
j) Revisionsberättelsen
k) Frågan om ansvarsfrihet
l) Beslut om verksamhetsplan och budget för
verksamhetsåret
m) Fastställande av årsavgift
n) Val av ledamöter till förbundsstyrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter
Val av suppleanter
o) Val av revisorer och revisorssuppleanter
p) Val av valberedning
q) Övriga val
r) Behandling av motioner
s) Beslut om arvoden till förbundsstyrelsen
t) Beslut om rese- och traktamentsersättning
u) Övriga frågor
v) Årsmötet avslutas
§ 10 Förbundsstyrelsen
Mom 1. Förbundsstyrelsen företräder förbundet
och utövar ledningen av verksamheten.
Mom 2. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är
medlem i distriktsorganisation.
Mom 3. Under tiden mellan
representantskapsmötena är förbundsstyrelsen
förbundets högsta beslutande organ.
Mom 4. Förbundsstyrelsens främsta uppgift är att
i enlighet med förbundets syften tillvarata
medlemmarnas intressen och framlägga
förslag till åtgärder,
bestämma tid och presentera förslag till
dagordning vid representantskapets möten,
bereda ärenden som ska föreläggas
representantskapsmöte för avgörande,
till representantskapets årsmöte presentera
berättelse över förbundets verksamhet under
det gångna räkenskapsåret,
verkställa på representantskapsmöte fattade
beslut,
utse medlemmar till utskott, kommittéer och
arbetsgrupper,
förvalta förbundets tillgångar och fastställa
attestreglemente.
Mom 5. I styrelsen ska utöver förbundsordförande,
vice förbundsordförande, förbundskassör och
förbundssekreterare ingå en ledamot från varje
distrikt. Utöver ordinarie ledamot ska från varje
distrikt en personlig suppleant väljas.
Mandatperioden för ordinarie ledamöter är två år
och för suppleanter ett år.
Mom 6. Förbundsordförande, förbundssekreterare
och halva antalet styrelseledamöter väljs varje

jämnt årtal. Vice förbundsordförande, förbundskassör
och halva antalet ledamöter väljs varje ojämnt årtal.
Mom 7. Förbundsstyrelsen är beslutsför, när minst
hälften plus en av ledamöterna är närvarande.
Mom 8. Styrelsebeslut sker med enkel majoritet.
Mom 9. Förbundsordförandens uppgifter.
Det åligger förbundsordföranden att
själv eller på uppdrag av minst hälften av
ordinarie ledamöter sammankalla till extra
styrelsemöte,
därvid leda förhandlingarna,
i brådskande intressepolitiska frågor företräda
förbundet,
fortlöpande informera om vidtagna åtgärder,
verkställa förbundets eller styrelsens beslut,
attestera förbundets utgifter,
å förbundets och styrelsens vägnar underteckna
fullmakter och andra handlingar enligt särskilt
styrelsebeslut.
Mom 10. Förbundskassörens uppgifter.
Det åligger förbundskassören att, i den mån
kassaverksamheten inte enligt särskilt beslut ordnats på
annat sätt,
föra förbundets räkenskaper,
omhänderha förbundets penningmedel och
värdehandlingar,
å förbundets vägnar uppbära alla till förbundet
inflytande penningmedel,
verkställa attesterade utgifter,
föra medlemsförteckning.
Mom 11. Förbundssekreterarens uppgifter.
Det åligger förbundssekreteraren att, i den mån
arbetsuppgifterna inte enligt särskilt beslut ålagts
annan,
utfärda kallelse till representantskapets och
styrelsens sammanträden,
bereda alla ärenden till sådant sammanträde,
vid styrelsesammanträde föra protokoll,
ansvara för att protokoll från förbundsstyrelsens
sammanträden i justerat skick tillställes
förbundsstyrelsens ledamöter, suppleanter samt
förbundets revisorer,
upprätta skrivelser, redogörelser och andra
handlingar som utfärdats av förbundet,
förvalta förbundets lösöre samt omhänderha dess
arkiv.
§ 11 Verkställande utskottet
Mom 1. Det åligger verkställande utskottet att mellan
förbundsstyrelsens sammanträden leda verksamheten.
Mom 2. Verkställande utskottet ska bestå av minst
tre ledamöter, vilka utses i förbundsstyrelsen.
Förbundsordförande ska ingå som självskriven
ledamot.
Mom 3. Förbundsordföranden kan själv och ska på
uppdrag av minst två ledamöter i verkställande
utskottet kalla till sammanträde.
Mom 4. Protokoll från verkställande utskottets
sammanträden ska i justerat skick tillställas
förbundsstyrelsens ledamöter, suppleanter samt
förbundets revisorer.
§ 12 Valberedning
Mom 1. Valberedningen har som uppgift att
förbereda val till förbundsstyrelsen och andra
personval som regleras under § 9.

Mom 2. Valberedningen äger rätt att, när den så
önskar, delta i förbundsstyrelsens sammanträden
och andra träffar.
§ 13 Övriga utskott och arbetsgrupper
Mom 1. Det åligger övriga utskott/arbetsgrupper
att behandla och bereda ärenden enligt
förbundsstyrelsens beslut.
§ 14 Ansvar och förvaltning
Mom 1. Förbundsstyrelsens ledamöter är
gemensamt ansvariga för föreningens
medelsförvaltning likaså för beslut som fattas på
styrelsesammanträde. Dock är ledamot fri från
ansvar, därest det av protokoll framgår att
reservation mot beslut anförts eller därest det av
protokoll framgår att ledamot ej deltagit i beslut.
Mom 2. Det åligger förbundsstyrelsens
ledamöter att fortlöpande förvissa sig om
förbundets ekonomiska läge och vid
verksamhetsårets sista styrelsemöte, om de så
finner riktigt, godkänna förbundskassörens och
förbundsordförandens handhavande av
förbundets ekonomiska verksamhet.
Mom 3. Förbundets kontanta penningmedel ska
insättas i förbundets namn på bank eller
postgiro, förbundskassören kan dock erhålla
kontokassa för bestridande av smärre utgifter.
Kontantkassans storlek beslutas av
förbundsstyrelsen.
Mom 4. Värdehandlingar ska förvaras i
bankfack, kassaskåp eller på annat betryggande
sätt. Vid förvaring i bankfack ska föreskrift
lämnas till banken att utlämna sådan handling
efter beslut av förbundsstyrelsen.
Mom 5. Förbundets verksamhetsår omfattar
tiden 1/1 – 31/12.
Mom 6. Räkenskaperna ska föras per
verksamhetsår och senast den 31 januari
sammanföras till bokslut och anmälas till
revision.
Mom 7. Förbundets verksamhetsberättelse
omfattar verksamhetsåret och ska utsändas
tillsammans med kallelse till representantskapets
årsmöte.
Mom 8. Förbundets firma tecknas av
förbundsordföranden och förbundskassören var
för sig.
Mom 9. För mottagande av donation fordras
förbundsstyrelsens godkännande. Donation
förvaltas enligt de bestämmelser som donator
eventuellt föreskriver.
§ 15 Revision
Mom 1. För granskning av förbundsstyrelsens
förvaltning och förbundets räkenskaper för
verksamhetsåret, ska representantskapets
årsmöte utse två revisorer varav en auktoriserad/
godkänd, jämte personliga suppleanter.
Mom 2. Revisorerna ska minst en gång årligen
inventera förbundets kassa och värdehandlingar
samt granska räkenskaperna och
förbundsstyrelsens förvaltning i den omfattning
god revisionssed bjuder.
Mom 3. Revisorerna ska till representantskapets
årsmöte avlämna berättelse över sin granskning
samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsens förvaltning.

Revisionsberättelsen ska vara tillgänglig för
representantskapet senast tre veckor före årsmötet.
Mom 4. Revisorerna har rätt att när de så önskar ta
del av räkenskaperna och övriga handlingar som
gäller förbundets verksamhet.
§ 16 Rese- och traktamentsbestämmelser
Ledamot i förbundsstyrelsen eller annan som utför
uppdrag för förbundets räkning äger rätt till reseoch traktamentsersättning liksom övrigt vederlag
som fastställts av representantskapet. Om uppdraget
så erfordrar äger förbundsstyrelsen rätt att besluta
om avvikande ersättning och vederlag.
§ 17 Stadgeändring
Mom 1. Förslag till ändring av förbundets stadgar
ska behandlas på samma sätt som motioner (§ 8).
Mom 2. Beslut om stadgeändring fattas på årsmötet
där det i kallelse angivits att fråga om ändring av
stadgarna ska behandlas. Beslut måste biträdas av
minst 2/3 av de avgivna rösterna.
§ 18 Upplösning av förbundet
Mom 1. Beslut om förbundets upplösning ska för
att äga giltighet fattas vid två på varandra följande
representantskapsmöten, varav ett ska vara årsmöte.
Beslut måste biträdas av minst 2/3 av de avgivna
rösterna.
Mom 2. Förbundet kan dock ej upplösas om minst
1/3 anslutna distriktsorganisationer genom
styrelsebeslut uttalar att verksamheten bör fortsätta.
Distriktsorganisationen ska då insända hemställan
härom till förbundsstyrelsen inom en månad från
det att justerat protokoll från representantskapsmöte
kommit distriktsorganisationerna tillhanda. Extra
representantskapsmöte ska då snarast inkallas.
Mom 3. Upplöses förbundet ska dess handlingar
och tillgångar, sedan skulderna betalats, överlämnas
till Riksbankens notariatavdelning för förvaring och
förvaltning tills minst hälften av, vid
upplösningstillfället registrerade,
distriktsorganisationer enas om att återuppta
verksamheten.
Mom 4. Återupptages ej verksamheten, på så sätt
som i föregående moment stadgas, inom tio år efter
upplösningsbeslutet, ska förbundets tillgångar
överlämnas till Socialstyrelsen för bildande av en
särskild fond med ändamål att främja gemensamma
intressen för döva, hörselskadade och språkstörda
barn och ungdomar.
§ 19 Distriktsorganisationerna
Det åligger distriktsorganisationerna att
- själva utforma stadgar förenliga med förbundets
stadgar,
- till förbundet överföra frågor av generell
betydelse för föräldrar, barn och ungdomar inom
förbundet,
- senast två månader före representantskapets
årsmöte nominera representanter till
förbundsstyrelsen.

