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Stadgar för RLS-Förbundet antagna av Riksmöte 2021-03-18  

§ 1 Förbundets namn och säte 

− Förbundets namn är RLS-Förbundet, nedan kallat Förbundet.   

− Förbundet stiftades den 26 februari 2000 under namnet Restless Legs Förbundet och har 

under en period haft namnet WED-Förbundet.   

− Förbundet är en ideell förening till nytta för personer i Sverige som är drabbade av 

sjukdomen Restless Legs Syndrome RLS, även kallad Willis Ekbom Disease WED. 

− Förbundet har sitt säte i Stockholm.  

§ 2 Mål och inriktning 

Förbundets övergripande målsättning är att förbättra villkoren för dem som är drabbade av RLS. För 

att nå detta ska förbundet: 

− verka för höjd kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser för de drabbade, hos 

patienter, i allmänheten, i vården och inom myndigheter, institutioner och andra. 

− företräda RLS-patienternas intressen i alla relevanta sammanhang. 

− samarbeta med medicinsk sakkunskap, myndigheter, organisationer, näringsliv och andra 

relevanta aktörer. 

− verka för och stödja forskning och utveckling inom RLS. 

− stödja kompetensutveckling av personal inom svensk vård. 

− stimulera bildande av lokala patientföreningar och stödja deras verksamhet. 

− genom medlemskap eller på annat sätt ta del i nationella och internationella 

sammanslutningar som är av betydelse för Förbundets mål. 

§ 3 Medlemskap   

− Förbundet är öppet för alla fysiska personer som vill främja dess syften enligt stadgarna. 

Juridiska personer kan inte vara medlemmar. 

− Medlemskategorier i Förbundet är: 

o Medlem 

o Familjemedlem 

− Medlem registreras i den lokalförening som täcker hans/hennes bostadsort. 

− Medlem som av något skäl önskar tillhöra annan lokalförening kan göra det efter anmälan 

till Förbundets medlemsregister. 

− Man kan vara medlem i högst en lokalförening.  

− Medlem, som bryter mot stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar Förbundet eller dess 

intressen, kan uteslutas av förbundsstyrelsen. 

o Medlem kan dock inte uteslutas utan att medlemmen beretts tillfälle att yttra sig. 
o Förbundsstyrelsen kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem. 

§ 4 Medlemsavgift 

− Årsavgiften fastställs av ordinarie riksmöte för det kommande kalenderåret. 

− Medlem betalar full årsavgift, familjemedlem betalar halv årsavgift. 

§ 5 Organisation 

Förbundets organ och organisationsformer är: 

− Riksmöte 
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− Förbundsstyrelse 

− Regionalföreningar och/eller lokalföreningar 

§ 6 Verksamhetsår 

 Förbundets verksamhetsår är kalenderår. 

§ 7 Riksmöte 

− Riksmötet sammanträder under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. 

− Kallelse ska sändas ut senast 1 februari. Motion till riksmötet ska ha inkommit till styrelsen 

senast den 10 februari. Möteshandlingar: dagordning, verksamhetsberättelse, kassarapport 

och revisionsberättelse samt ev. inkomna motioner och styrelsens förslag, ska publiceras på 
Förbundets webbsida senast 20 februari. Medlem kan från samma datum kostnadsfritt 

rekvirera utskriven version av handlingarna.  

− Röstberättigade är samtliga närvarande medlemmar. Styrelsens ledamöter är dock inte 

röstberättigade beträffande fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och val av revisorer. 

− Familjemedlemmar har rätt att delta och lämna förslag, men kan inte rösta. 

− Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska lotten fälla utslaget. Särskilda regler 

gäller för beslut om stadgeändring och förbundets upplösning, se § 14 och §15. 

− Beslut i sakfrågor fattas i öppen omröstning. Personval sker i sluten omröstning om någon 

röstberättigad så begär. 

− Protokoll ska publiceras på Förbundets webbsida senast tre veckor efter riksmötet. Medlem 

kan kostnadsfritt rekvirera utskriven version av protokollet. 

§ 8 Dagordning vid Riksmöte 

 På riksmötet ska följande frågor behandlas: 

• Mötets behöriga utlysande   

• Val av mötesordförande   

• Val av sekreterare för mötet 

• Val av två justerare, tillika rösträknare 

• Godkännande av dagordningen 

• Verksamhetsberättelse 

• Revisorns berättelse   

• Ansvarsfrihet för styrelsen   

• Val: 

o Ordförande, 2 år 

o Kassör, 2 år. Väljs växelvis med ordförande 
o 2 – 6 Övriga styrelseledamöter, 2 år 

o 1 – 2 Suppleanter, 1 år 

o Revisor och Revisorssuppleant, 1 år 

o 2 - 3 ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, 1 år 

• Inkomna motioner 

• Förslag från styrelsen 

• Fastställande av medlemsavgiften 

• Fastställande av eventuella arvoden till styrelsen 

• Principer för kostnadsersättningar 
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§9 Förbundsstyrelse 

− Styrelsen sammanträder omedelbart efter riksmötet och utser inom sig 

o Vice ordförande 

o Sekreterare 

o Ansvarig för hemsidan 

o Ansvarig utgivare för tidningen Rastlös. 

− Styrelsen ska fastställa en intern arbetsordning som preciserar styrelsearbetets former och 

arbetsfördelning. 

− Styrelsen är beslutsmässig då underlag sänts ut senast en vecka innan sammanträdet och 

minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Mötesordförande 

har utslagsröst. 

− Om ordförande eller kassör avgår under verksamhetsår utser styrelsen tillfällig sådan fram 

till nästa riksmöte. 

§ 10 Extra riksmöte   

− Extra riksmöte kan sammankallas vid särskilt behov, och får enbart fatta beslut i de frågor 

som anges i kallelsen. 

− Förbundsstyrelsen kan sammankalla extra riksmöte efter egen bedömning. 

− Förbundsstyrelsen ska sammankalla extra riksmöte om minst en tredjedel av förbundets 

medlemmar undertecknat skriftlig begäran om det.  

− Kallelse till mötet ska sändas ut senast 30 dagar efter styrelsens beslut eller att begäran 

inkommit 

− Mötet ska hållas tidigast en och senast två månader efter att kallelse sänts ut. 

§ 11 Valberedning 

Valberedningen ska på riksmötet föreslå styrelseordförande, kassör, styrelsens övriga ledamöter, 

suppleanter, revisor och revisorssuppleant. 

§ 12 Revision 

Förbundets ekonomiska förvaltning granskas av revisorn, som ska ha fullständig tillgång till 

Förbundets räkenskaper och övriga handlingar. Revisorn ska på riksmötet avge revisionsberättelse 

avseende styrelsens ekonomiska förvaltning. 

§ 13 Firmatecknare 

Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör. Styrelsen anger i sin arbetsordning när dessa 

personer kan teckna var för sig och när det måste ske gemensamt. 

§ 14 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med två tredjedels majoritet vid ordinarie riksmöte.  

§ 15 Förbundets upplösning 

För beslut om upplösning av förbundet fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande 

riksmöten. Eventuellt återstående överskott ska skänkas till forskningsverksamhet med koppling till 

RLS. 


