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§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Svenska Färdtjänstföreningen (SFF). 

 

§ 2 Organisation 

SFF är en ideell förening. Föreningens angelägenheter handläggs av medlemmarna på 
föreningsstämma och av en av föreningsstämman utsedd styrelse. 

Föreningen har sitt säte där ordföranden är folkbokförd. 

 

§ 3 Ändamål och syfte 

Föreningen ska vara ett samarbetsorgan för landets färdtjänstorganisationer av frågor 
kring färdtjänst och riksfärdtjänst.  

 

Föreningens syfte är att: 

- Underlätta erfarenhetsutbyte 

- Anordna seminarier och utbildningar  

- Ta initiativ till att det finns handböcker 

- Sprida nyheter i branschen 

- Öka professionalismen hos alla som arbetar inom branschen. 

- Samverka med andra intresseorganisationer inom sektorn 

- Inom SFF;s intresseområde arbeta med opinionsbildning mot regering 
och myndigheter samt i förekommande fall avge remissyttrande 

 

§ 4 Medlemskap 

Medlem i föreningen är varje enskild person, färdtjänstorganisation eller annan 
huvudman för färdtjänst som erlagt stadgad avgift till föreningen. Fråga om 
medlemskap avgörs av föreningsstyrelsen. Beslut kan överklagas till föreningens 
föreningsstämma via skrivelse. 

. 

Om medlem är fysisk person godkänner denne genom sitt medlemskap att 
föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet 
i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. 

 

§ 5 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år senast den 1 juni på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. Stämman kan också om särskilda skäl därtill finns hållas digitalt 

tog bort:  
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Styrelsen kan när det finns skäl kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Sådan 
extra föreningsstämma ska också utlysas av styrelsen då minst 1/5 av medlemmarna 
skriftligen påfordrar detta för ett angivet ändamål. 

Förslag till beslut (motion) som föreningsstämman ska ta ställning till ska ha 
inlämnats till styrelsen senast fyra veckor före aktuell stämma. 

Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas av styrelsen och tillställas varje medlem 
minst tre veckor före mötet. I kallelsen ska klart utgå skälet till föreningsstämma. 

På ordinarie föreningsstämma, årsmöte ska följande ärenden avhandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

2. Val av två justeringsmän 

3. Fråga om stämman utlysts i laga ordning 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisningshandlingar för det gångna 
räkenskapsåret 

6. Revisionsberättelse 

7. Fastställelse av resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret 

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

9. Beslut om disposition av årets resultat.  

10. Fastställande av budget, verksamhetsplan samt årsavgift för nästföljande år 

11. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 

12. Val av ordförande i styrelsen 

13. Val av revisorer jämte suppleanter 

14. Val av valberedning 

15. Behandling av motioner som inlämnats av medlem. 

16. Behandling av förslag som väckts av föreningsstyrelsen 

17. Övriga frågor 

18. Avslutning 

 

§ 6 Rösträtt 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst enligt röstlängd. Omröstning sker 
öppet. Vid lika röstetal äger ordförande vid stämman utslagsröst. Om ordförande vid 
stämman inte är en medlem avgör lotten vid lika röstetal. 

Ombudsröstning medges ej. 

 

§ 7 Styrelse 
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Föreningens styrelse utses av föreningsstämman. Styrelsen företräder föreningen och 
ska leda och samordna föreningens hela verksamhet. Styrelsen ska bestå av minst 
fem ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. 

Styrelsens ledamöter väljs för två år. Första gången väljs hälften minus en ledamot 
för endast ett år. Övriga väljs för en period om två år. 

Ordföranden väljs på föreningsstämman bland de som valts till styrelsen. 

Styrelsen utser inom sig andra poster.  

Styrelsen handlägger och förvaltar föreningens angelägenheter och ska verka för att 
realisera föreningen i § 3 angivet ändamål och syften. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutmässig om mer än 
hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Sammanträde kan ske fysiskt eller 
digitalt. Beslut fattas med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst. 

 

§ 8 Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av ordföranden och den som styrelsen därtill utser. Dessa 
företräder firman tillsammans eller var och en för sig. 

 

§ 9 Valberedning 

Val av styrelse jämte suppleanter och ordförande samt revisorer på 
föreningsstämman ska förberedas av en valberedning.  

Valberedning utses av föreningsstämman för tiden till ordinarie föreningsstämma och 
ska bestå av minst två personer. 

 

§ 10 Räkenskaper 

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari – 31 december 

Föreningens räkenskaper ska föras i den ordning som föreskrivs i lag. 

 

§ 11 Årsavgift, medlemsavgift 

Medlem i föreningen erlägger årsavgift som består av medlemsavgift och 
serviceavgift. Serviceavgiften kan bestämmas till olika belopp för skilda kategorier 
medlemmar. Avgifterna för kommande kalenderår fastställs av föreningsstämman 
efter förslag av föreningsstyrelsen. 

 

§ 12 Revisorer 

Föreningen ska ha två ordinarie revisorer och en suppleant. Revisorer och 
revisorssuppleant ska väljas på ordinarie föreningsstämma för tiden till och med 
nästa ordinarie föreningsstämma. 

 

§ 13 Stadgeändring 
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Förslag till ändring av dessa stadgar behandlas på föreningsstämma under 
förutsättning att nytt stadgeförslag är utsänt med kallelse och föredragningslista i 
enlighet, med § 5. Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas med minst två 
tredjedels majoritet av avgivna röster och av två på varandra följande 
föreningsstämmor med minst tre månader emellan där en föreningsstämma måste 
vara ordinarie.  

 

§ 14 Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma. I 
brådskande fall kan frågan preliminärt avgöras av föreningsstyrelsen. 

 

§ 15 Utträde 

Vid anmälan om utträde ur föreningen återbetalas inte erlagd medlemsavgift. Utträde 
ur föreningen sker också automatiskt om medlemsavgift inte erlagts inom 30 dagar 
från anmodan. 

 

§ 16 Upplösning 

Förslag till föreningens upplösning kan väckas av styrelsen. För beslut fordras att 
frågan behandlas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall 
vara ordinarie. Mellan de två föreningsstämmorna ska det ha gått minst tre månader. 
Förslag till upplösning ska vid varje tillfälle ha biträtts av minst 3/4 av antalet avgivna 
röster. 

Eventuella överskjutande medel ska enligt föreningsstämmans beslut vid upplösning 
delas lika mellan registrerade medlemmar alternativt överlåtas till organisation som 
bedriver likartad verksamhet. 

 


