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§ 1 Namn och säte
Organisationens namn är Personskadeförbundet RTP.
Personskadeförbundet RTP är en rikstäckande funktionshinderorganisation.
Personskadeförbundet RTP är en idéburen, ideell medborgarrättsorganisation som är
partipolitiskt och religiöst obunden.
Personskadeförbundet RTPs säte är Sundbyberg och har organisationsnummer 815200-4134.

§ 2 Ändamål
Personskadeförbundet RTPs ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och
respekt för personer med funktionsnedsättning som en följd av trafik-, olycksfalls- eller
polioskada.
Med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
arbetar vi för
-

att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika
villkor som övriga i befolkningen
att främja vård och rehabilitering så att personer med funktionsnedsättning får
möjligheter till en god livssituation
att följa vetenskaplig forskning och utveckling inom förbundets intresseområden
att enligt diskrimineringslagen kap 6 § 2 tillvarata möjligheten som ideell förening att
som part föra talan (ha talerätt) för enskild i diskrimineringsärenden.

§ 3 Medlemskap
Person som vill främja förbundets ändamål och är beredd att verka i enlighet med stadgar och
fattade beslut, blir medlem i Personskadeförbundet RTP genom att erlägga medlemsavgift
fastställd av kongressen.
För familjemedlemskap krävs att samtliga personer är folkbokförda på samma adress.
Undantag görs för barn under 20 år som bor på annan adress.

Medlemsavgiften avser kalenderår.
Medlem som agerar i strid mot förbundets ändamål eller på annat sätt uppträder olämpligt kan
uteslutas av förbundsstyrelsen efter hörande av berörd medlem och berörd lokalförening.
Till hedersmedlem kan vid kongressen utses person som nedlagt synnerligen förtjänstfullt
arbete i förbundets syfte.
§ 4 Organisation
Personskadeförbundet RTP är rikstäckande och organiserat i lokalföreningar. Medlem väljer
vilken lokalförening man vill tillhöra. Medlem kan välja att avstå från att tillhöra en
lokalförening.
Lokalförening/ar kan bilda distriktsförening.
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Förbundsstyrelsen är verkställande organ
och leder förbundets verksamhet.
Kongressen beslutar om stadgar för Personskadeförbundet RTP samt normalstadgar för
lokalföreningar och distriktsföreningar.
Förbundsstyrelsen kan fastställa lokalt anpassade stadgar för lokalföreningar och
distriktsföreningar.
§ 5 Kongress
Kongress skall hållas vart tredje år senast den 15 november på tid och plats som
förbundsstyrelsen beslutar.
Kallelse till kongress skall sändas till lokalföreningarna senast fem månader före kongressens
öppningsdag. Kongresshandlingar skall sändas till kongressombud och finnas tillgängliga för
lokalföreningar och övriga deltagare senast en månad före kongressens öppningsdag.
Vid kongress företräds medlemmarna av ombud som väljs vid lokalföreningarnas årsmöten.
Varje lokalförening utser antal ombud enligt nedan
- 100 medlemmar
101 - 400 medlemmar
401 - 700 medlemmar
701 - 1000 medlemmar
1001 medlemmar

1 ombud
2 ombud
3 ombud
4 ombud
5 ombud

Antalet ombud beräknas på registrerade medlemmar i respektive lokalförening den 31
december året före kongressåret. För varje ombud utses en eller flera ersättare. Förteckning
över ombud och ersättare skall vara förbundets kansli tillhanda senast en månad efter
genomfört ordinarie årsmöte.
Vid kongressen äger varje ombud en röst. Endast ombud har rösträtt. Rösträtt kan inte utövas
genom fullmakt.
Ledamot av förbundsstyrelsen kan inte vara ombud.

Vid ordinarie kongress skall följande ärenden behandlas:
A. Ombudsupprop och fastställande av röstlängd
B. Prövning om kongressen är stadgeenligt utlyst
C. Val av presidium
- mötesordförande
- vice mötesordförande
- protokollförare
- två protokolljusterare
- två rösträknare
D. Fastställande av föredragningslista
E. Förbundsstyrelsens årsredovisningar för den gångna treårsperioden
- verksamhetsberättelserna
- fastställande av resultat- och balansräkningar
- föredragning av revisorernas berättelser
- fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för senast avslutad verksamhetsperiod
F. Fastställande av arvoden och traktamenten för förbundsordförande och förbundsstyrelsens
övriga ledamöter samt ersättning till revisorerna
G. Val av
- förbundsordförande
- sex ledamöter till förbundsstyrelsen
- två ersättare till förbundsstyrelsen
- valberedning med minst tre och högst fem ledamöter inklusive sammankallande
- två revisorer, av vilka minst en skall vara auktoriserad
- två revisorsersättare, av vilka minst en skall vara auktoriserad
H. Fastställande av medlemsavgiften samt fördelning av denna.
I. Behandling av motioner
J. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen
K. Fastställande av verksamhetsinriktning och rambudget för nästkommande treårsperiod
Motion till kongressen skall vara förbundets kansli tillhanda senast 1 juni samma år som
kongressen genomförs. Motion kan framställas av enskild medlem, lokalförening och
distriktsförening.
Motionär har vid behandling av sin motion yttrande- och förslagsrätt på kongressen.
Kongressens beslut utgörs, där ej annat stadgas, av den mening som har fått mer än hälften av
de avgivna rösterna.
Vid lika röstetal vid val av förbundsordförande skall ytterligare en röstningsomgång
genomföras. Den anses vald som har fått flest röster i den andra röstningsomgången.
Vid lika röstetal i båda röstningsomgångarna avgörs valet genom lottning, om inte annat
beslutats av kongressen innan valet förrättats.
Kongressen fattar beslut genom öppen omröstning om inte annat begärs. Om votering begärs
vid personval skall valet göras med slutna röstsedlar.
Justerat protokoll från kongressen skall hållas tillgängligt inom tre månader efter kongressen.

§ 6 Extra kongress
Extra kongress skall hållas när förbundsstyrelsen, revisorerna eller minst hälften av
lokalföreningarna så begär.
Kallelse och föredragningslista till extra kongress skall sändas ut senast en månad före den
extra kongressens öppningsdag.
Extra kongress kan endast behandla den eller de frågor som föranlett inkallandet.
Vid extra kongress gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas för ordinarie kongress.
§ 7 Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen skall bestå av ordförande och sex övriga ledamöter samt två ersättare. För
samtliga ledamöter är mandattiden tre år.
Endast medlem i Personskadeförbundet RTP är valbar till förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen bör bestå av personer med egen funktionsnedsättning.
Anställd av förbundet på central nivå kan inte vara ledamot/ersättare i förbundsstyrelsen eller
ledamot i valberedning. Styrelseledamot kan inte vara ledamot i valberedning.
Förbundsstyrelsen utser inom sig övriga funktionärer. Förbundsstyrelsen kan även utse ett
arbetsutskott.
Ordföranden leder förbundsstyrelsens arbete och kallar till sammanträde. Förbundsstyrelsen
skall ha minst fyra sammanträden per år.
Sammanträde skall dessutom hållas då minst hälften av ledamöterna så begär. Kallelse till
sammanträde skall skickas senast två veckor i förväg.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Förbundsstyrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Vid sammanträde skall det föras protokoll.
§ 8 Firmateckningsrätt, attesträtt och delegation
Vid konstituerande sammanträde efter kongress samt vid årets första sammanträde skall beslut
om firmateckningsrätt, attesträtt och delegation fattas.
Personskadeförbundet RTPs firma tecknas två i förening på sätt som förbundsstyrelsen
beslutar.
Förbundsstyrelsen kan delegera sin teckningsrätt för att på så sätt underlätta förbundskansliets
arbete.

§ 9. Räkenskaper och revision
Förbundets räkenskaper och verksamhetsberättelse förs per kalenderår.
Revisorerna granskar Personskadeförbundet RTPs verksamhet och räkenskaper.
Förbundsstyrelsen skall årligen, före den 1 mars, till revisorerna överlämna uppgifter om
förbundets ekonomiska ställning vid det senaste årsskiftet samt för revisionen erforderliga
handlingar.
Revisorerna skall före den 31 maj till förbundsstyrelsen överlämna revisionsberättelsen med
till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas till nästa kongress.
Revisorerna ska närvara vid kongressen, eller på annat sätt vara tillgängliga, och ha yttrandeoch förslagsrätt.
§ 10 Stadgeändring
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar beslutas av ordinarie kongress med minst två
tredjedels majoritet av de röstberättigade ombuden.
Vid fråga om upplösning av Personskadeförbundet RTP gäller dock vad som föreskrivs i § 11.
§ 11. Upplösning
Upplösning av Personskadeförbundet RTP beslutas av två på varandra följande kongresser, av
vilka minst den ena skall vara ordinarie. Besluten ska fattas med minst två tredjedels majoritet
vid vardera kongress.
Kallelse till den senare kongressen kan inte ske förrän justerat protokoll från den första
kongressen föreligger.
Om Personskadeförbundet upplöses skall förbundsstyrelsen ansvara för att förbundets
tillgångar används i överensstämmelse med förbundets ändamål och i enlighet med de
föreskrifter som kan gälla för influtna medel.
Förvaltade tillgångar i stiftelser skall överföras till ny förvaltning enligt gällande lagstiftning
för stiftelser.

