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FÖRBUNDETS STADGAR
§ F1 Ändamål
Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, är en trafiksäkerhetsorganisation med
särskild inriktning på trafiknykterhet. Förbundets övergripande vision ”Ingen ska dö av
rattfylleri” bidrar till att Nollvisionen i trafiken kan förverkligas.
Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från
alkohol och andra droger. Härigenom uppnås ökad folknykterhet och förbundet ges
även härigenom möjlighet att vinna flera medlemmar.
Förbundets uppgift är också att tillvarata medlemmarnas intressen som trafikanter och
konsumenter. Förbundet ska genom samarbetsavtal och andra överenskommelser ge
medlemmarna fördelaktiga erbjudanden/rabatter.
Förbundet ska verka för en sund miljö. Motorismens miljöpåverkan ska beaktas och
begränsas i en takt som ändå möjliggör att bilen kan användas som transportmedel i
hela landet.
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ F2 Verksamhet
Förbundets verksamhet och arbete ska åstadkomma resultat som ger samhällsnytta och
som gagnar samhällets positiva utveckling. Utåtriktad verksamhet ska prioriteras och
bedrivas på alla nivåer i organisationen. God kompetens och bra kvalitet ska prägla
genomförda aktiviteter.
Förbundet ska aktivt samverka med alla aktörer inom MHFs intresseområden som
arbetar för en förbättrad trafiknykterhet och trafiksäkerhet i linje med MHFs mål.’

§ F3 Organisation
Motorförarnas Helnykterhetsförbund är en rikstäckande organisation för Sverige.
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet.
Förbundets verksamhet leds av en styrelse (§ F10.1) med säte på ort som beslutas
enligt § F10.5.
Förbundet består av lokalavdelningar som är sammanslutna i regioner vars antal och
geografiska omfattning beslutas av förbundsmötet. För regioner och lokalavdelningar
gäller särskilda stadgar.

§ F4 Medlemskap
4.1 Förbundet ser i bruket av alkohol och andra droger en fara för trafiksäkerhet,
samhälle och individ. Förbundets ideologi och all verksamhet utgår från och sker på helt
alkohol- och drogfri grund. Av sina medlemmar kräver därför förbundet en
ansvarskännande livsstil och ett hänsynsfullt uppträdande i trafiken.
4.2 Medlemskap kan tecknas i en av följande kategorier:
Helnykter medlem
Medlem som önskar tillhöra denna kategori förbinder sig till en helnykter och drogfri livsstil.
Trafiknykter medlem
Medlem som önskar tillhöra denna kategori förbinder sig att vara helt alkoholfri i
samband med all trafik till lands, sjöss eller i luften samt att i övrigt vara drogfri.
Detsamma gäller vid allt deltagande i verksamhet i förbundets namn.
4.3 Som medlem avses den som är registrerad i medlemsregistret och som erlagt av
förbundsmötet fastställd medlemsavgift för aktuellt år.
Medlem ska följa dessa stadgar och efter bästa förmåga främja förbundets syften.
4.4 Medlem tillhör valfri lokalavdelning eller region eller är centralt registrerad.

§ F5 Förbundsmöte
5.1
Förbundsmöte hålls varje år under juni månad på plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Ojämna år hålls förbundsmötet digitalt med annan ärendelista (pkt 5.3 B).
5.2
Kallelse till förbundsmötet ska på lämpligt sätt (digitalt eller brev) sändas till
förbundsstyrelsen, regionernas ordförande, förbundets revisorer och valberedning
samt kungöras i Motorföraren senast den 1 mars.
5.3 A Fysiskt möte
Vid förbundsmötet ska följande ärenden förekomma:
• fastställande av röstlängd
• beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat
• val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer för årsmötet
• behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och

revisorernas berättelse
• fastställande av resultat- och balansräkning
• beslut om ansvarsfrihet
• beslut om arvoden och traktamenten
• behandling av förslag från styrelse och revisorer samt i stadgeenlig ordning inkomna
motioner
• behandling av tvåårig verksamhetsplan
• fastställande av tvåårig rambudget inkluderande medlemsavgifter och andelar till
regionerna
• val av förbundsstyrelse och valberedning
• övriga val
5.3 B Digitalt möte
Vid förbundsmötet ska följande ärenden förekomma:
• fastställande av röstlängd
• beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat
• val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer för årsmötet
• behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och
revisorernas berättelse
• fastställande av resultat- och balansräkning
• beslut om ansvarsfrihet
• beslut om arvoden och traktamenten
• behandling av förslag från styrelse och revisorer
• val av förbundsstyrelse och valberedning
5.4 Styrelsen ska till förbundsmötet lämna årsredogörelse. Denna ska, tillsammans med
inkomna motioner, senast tre veckor före förbundsmötet sändas till regionstyrelserna och de
valda ombuden.
5.5 Förbundsmötet väljer valberedning med en mandattid av två år. Valberedningen
består av fyra (4) ledamöter. Nomineringar sker av regionstyrelserna som senast två veckor
före förbundsmötet till MHFs kansli insänder namnen på en eller flera nominerade personer.
Ytterligare nomineringar kan sedan inte göras. Val till valberedningen sker enligt fastställda
riktlinjer för personval. Sammankallande blir den person som erhållit flest röster.
5.6 Varje vid förbundsmötet närvarande ombud och förbundsstyrelseledamot har vid
omröstningar en röst. Förbundsstyrelsens ledamöter har dock inte rösträtt i fråga om
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.
Omröstningar sker öppet. Vid personval där flera nomineringar föreligger än det antal som
ska väljas sker sluten omröstning.
Vid sluten omröstning tillämpas de av förbundsstyrelsen fastställda riktlinjerna.

§ F6 Extra förbundsmöte
6.1 Extra förbundsmöte kan hållas efter beslut av förbundsstyrelsen. Extra förbundsmöte kan
hållas som digitalt eller fysiskt möte.
Även förbundets revisorer kan, med angivande av skälet, skriftligen begära att extra
förbundsmöte sammankallas.
Extra förbundsmöte ska även sammankallas då detta begärs av minst hälften av regionerna.
Skälet för det extra förbundsmötet ska framgå i begäran.
Kallar inte förbundsstyrelsen inom fyra veckor till begärt extra möte, äger förbundets
revisorer rätt att utfärda kallelse.
6.2 Kallelse till extra förbundsmöte ska ske minst tre veckor i förväg genom skrivelse till
regionstyrelserna.
I kallelsen till extra förbundsmöte ska de ärenden anges för vilka mötet sammankallats.
Mötet kan endast behandla dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor.

§ F7 Representation
7.1 Val av ombud och ersättare till förbundsmötet sker på regionernas årsmöten.
Valda ombud representerar även vid eventuella extra förbundsmöten fram till nästa val.
Regionstyrelsen ska omedelbart efter valet till förbundsstyrelsen insända förteckning över
valda ombud och ersättare.
7.2 Antalet ombud till förbundsmötet är 40. Varje region har som grundtilldelning fyra
ombud. Övriga ombudsplatser fördelas enligt proportionella grunder enligt regionernas
medlemstal per den 31 december året före årsmötesåret. Meddelande angående
ombudsfördelningen utsänds från förbundskansliet senast den 1 februari varje år.

§ F8 Motioner
Motionsrätt till förbundsmötet har region, lokalavdelning och enskild medlem.
Motioner behandlas vid de förbundsmöten som hålls fysiskt (jämna årtal).
Samtliga motioner ska ha inkommit till förbundskansliet senast den 15 april.

§ F9 Enklare frågor/förslag till styrelsen
Förslag/frågor som inte önskas behandlas av förbundsmötet kan när som helst av enskild

medlem, lokalavdelning eller regionstyrelse sändas in till förbundsstyrelsen. En
beredningsgrupp bestående av förbundsstyrelseledamöter och kanslipersonal ansvarar för
att ärendet skyndsamt behandlas av lämplig instans.
Till varje förbundsmöte rapporteras vilka förslag/frågor som behandlats på detta sätt.

§ F10 Förbundsstyrelse
10.1 Förbundsstyrelsen, till vilken endast medlem eller MHF-Ungdom-medlem är valbar,
väljs med en mandatperiod om två år. Styrelsen består av nio ledamöter inklusive
ordföranden. Åtta av ledamöterna väljs av förbundsmötet. Därutöver ingår i styrelsen (med
rösträtt) en representant för personalen. Förbundsordförande väljs av förbundsmötet med
en mandattid av två år. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. MHF-Ungdom ska erbjudas
att genom adjungering delta i förbundsstyrelsens sammanträden. Styrelsen är beslutför då
minst fem röstberättigade ledamöter är närvarande.
10.2 Förbundsstyrelsen kan inom sig utse ett Arbetsutskott bestående av fyra ledamöter.
Arbetsutskottet är beslutsmässigt då minst tre av ledamöterna är närvarande. Styrelsen
fastställer arbetsordning för arbetsutskottet.
10.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger årligen.
Arbetsutskottet sammanträder på kallelse från ordföranden.
10.4 Förbundsstyrelsen anställer förbundets chefstjänsteman samt fastställer omfattningen
av förbundets kansli och övrig personal.
Anställd personal ska vara medlem i MHF eller MHF-Ungdom.
10.5 Förbundsstyrelsen fastställer ort för organisationens säte.

§ F11 Medlemsavgifter
11.1 Medlem ska årligen erlägga en avgift vars storlek bestäms av förbundsmötet.
11.2 Av medlemsavgifterna ska av förbundsmötet fastställd andel tillfalla regionorganisationen.
Andel utbetalas för samtliga betalande medlemmar i regionen under
förutsättning att regionen uppehåller stadgeenliga funktioner och att av
förbundsstyrelsen efterfrågad årsrapportering lämnas.

§ F12 Räkenskaper och förvaltning
12.1 Förbundets firma är Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Firman tecknas av de
personer som förbundsstyrelsen bestämmer.
12.2 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska föreligga före utgången av april
månad varje år.
12.3 Funktionär som handhar förbundets centrala medel ska ansvarsförsäkras. Beloppens
storlek bestäms av förbundsstyrelsen.
12.4 Förbundets namn, märke och medlemsregister får inte användas i kommersiell
verksamhet utan förbundsstyrelsens medgivande.

§ F13 Revision
13.1 Förbundets verksamhet och förvaltning revideras av tre personer med två ersättare.
Förbundsmötet väljer två förtroendevalda revisorer och en ersättare för dessa med en
mandattid på två år. Förbundsstyrelsen anmäler vid förbundsmötet namn på upphandlad
auktoriserad revisor och dennes ersättare.
13.2 Förbundets räkenskaper och kassa ska hållas tillgängliga för granskning av revisorerna
när helst dessa så önskar.
13.3 Revisorerna ska årligen, senast fyra veckor före förbundsmötet, avge berättelse över
verkställd granskning.
13.4 Förbundsstyrelsen äger ätt att genomföra revision hos i dessa stadgar nämnda organ om
särskild anledning därtill uppkommer.

§ F14 Förbundets tidskrift
Förbundets tidskrift är Motorföraren.

§ F15 Förbundets märke

Förbundets märke består av bokstäverna MHF i halvcirkelformig gruppering ovanför ett

bilhjul och får endast utformas enligt av förbundsstyrelsen fastställda regler.

§ F16 Uteslutning av medlem
Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen. Uteslutning ska ske då medlem brutit mot
förbundets stadgar eller allvarligt motverkat eller skadat förbundets intressen och
verksamhet genom åtgärder eller uttalanden.
Medlem som står inför uteslutning ska beredas tillfälle att yttra sig.

§ F17 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av förbundsmötet om minst tre fjärdedelar av de
röstande biträder beslutet. Om denna majoritet inte uppnås, räcker enkel majoritet vid två
på varandra följande förbundsmöten varav minst det ena ska vara ordinarie förbundsmöte.

§ F18 Upplösning av förbundet
Beslut om upplösning fattas enligt samma regler som gäller för stadgeändring. När avgörande
beslut fattas om upplösning, ska beslutas om disposition av tillgångarna.

REGIONERS STADGAR
§ R1 Ändamål
Varje MHF-region har till uppgift att utifrån § F1 och § F2 samt inriktningar och
verksamhetsplaner som beslutas av förbundsmöte och regionårsmöte vara ett
sammanhållande organ för den MHF-verksamhet som bedrivs inom regionens geografiska
område.
Regionen har ansvar för ekonomi, verksamhetsresurser, administration och
medlemsrekrytering i verksamhetsområdet inom ramen för förbundsmötets beslut.
Av stor vikt för arbetet är
• att i samverkan med förbundsstyrelsen organisera, leda och utveckla den utåtriktade
verksamheten inom trafiksäkerhetsarbetet med tyngdpunkt på trafiknykterhet,
• att främja samverkan mellan regionens olika MHF-organisationsgrenar.

§ R2 Organisation

Regionens högsta beslutande organ är regionårsmötet. Regionens arbete leds av en
regionstyrelse.

§ R3 Regionårsmöte
3.1 Regionårsmöte hålls senast under april månad varje år. Regionstyrelsen bestämmer tid
och plats.
3.2 Kallelse ska på lämpligt sätt (digital eller brev) sändas till regionens styrelse, regionens
avdelningar, revisorer och valberedning samt kungöras i regionens tidning minst tre
månader i förväg.
3.3 Vid årsmötet ska följande punkter obligatoriskt förekomma:
• fastställande av röstlängd
• beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat
• val av årsmötesfunktionärer• behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska
berättelse, revisorernas
berättelse
• fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
• beslut om antalet ledamöter i styrelsen
• beslut om arvoden och traktamenten
• behandling av förslag från styrelse, revisorer, från förbundsstyrelsen överlämnade
ärenden samt inlämnade motioner
• fastställande av budget och arbetsplan
• val av regionstyrelse, revisorer och valberedning
• övriga val
3.4 Varje vid regionårsmötet närvarande ombud och regionstyrelseledamot har vid
omröstningar en röst. Regionstyrelsens ledamöter har dock inte rösträtt i fråga om
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. Omröstningar sker som regel öppet. Vid personval
där flera nomineringar föreligger än det antal som ska väljas sker sluten omröstning.

§ R4 Extra regionårsmöte
4.1 Extra regionårsmöte kan hållas efter beslut av regionstyrelsen. Även
förbundsstyrelsen och regionens revisorer kan, med angivande av skälet, skriftligen
begära att extra regionårsmöte sammankallas. Extra regionårsmöte ska även
sammankallas då detta begärs av minst hälften av regionens lokalavdelningar. Skälet
för det extra regionårsmötet ska framgå i begäran.
Kallar inte regionstyrelsen inom fyra veckor till begärt extra möte, äger förbundsstyrelsen

eller regionens revisorer rätt att utfärda kallelse.
4.2 Skriftlig kallelse ska utsändas minst två veckor i förväg till regionstyrelse, revisorer,
regionens lokalavdelningar och valda ombud.
I kallelsen till extra regionmöte ska de ärenden anges för vilka mötet sammankallats.
Mötet kan endast behandla dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor.

§ R5 Representation
5.1 Val av ombud till regionens årsmöte sker på lokalavdelningarnas årsmöte det år
regionårsmötet hålls. Detta val gäller även till eventuellt extra årsmöte.
5.2 Lokalavdelning har rätt att vid regionårsmötet representera med röstberättigade
ombud enligt:
1-50 medlemmar
2 ombud, 		
51-100 medlemmar 		
3 ombud,
101-150 medlemmar 4 ombud 		
151-200 medlemmar 		
5 ombud
201- medlemmar
6 ombud
Medlemstalet baseras på antalet medlemmar den 31 december året före årsmötesåret.
5.3 Regionstyrelsen beslutar om ersättning till ombuden för resekostnaden i samband med
regionårsmöten.
5.4 Aktiv MHF-Ungdom klubb har rätt att vid regionårsmötet representera med ett (1)
röstberättigat ombud vid den regions årsmöte där klubbens verksamhet finns.

§ R6 Motioner
Motion till regionårsmötet kan skriftligt inlämnas av såväl lokalavdelning som enskild
medlem inom regionen. För att tas upp till behandling ska motion ha inkommit till
regionstyrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ R7 Regionstyrelse
7.1 Regionstyrelsen ska bestå av minst fem ledamöter.
Styrelsen, till vilken endast medlem eller MHF-Ungdom medlem är valbar, väljs med en
mandattid om två år.

Ordföranden väljs för två år av årsmötet, men i övrigt konstituerar sig styrelsen själv.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen kan till sig adjungera personer från övriga organisationsgrenar i MHF-rörelsen.
7.2 Styrelsen kan utse arbetsutskott och särskilda arbetsgrupper. Styrelsen fastställer
arbetsordning för såväl arbetsutskott som arbetsgrupper.
7.3 Det åligger styrelsen att verkställa såväl årsmötets beslut som av förbundsstyrelsen
lämnade uppdrag samt att leda och planera verksamheten med i § R1 angiven målsättning.
7.4 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse från ordföranden.
7.5 Styrelsen ska till årsmötet lämna redogörelse för periodens verksamhet och ekonomi.
Denna ska tillsammans med inkomna motioner, senast två veckor före årsmötet, sändas till
lokalavdelningar och anmälda ombud.
7.6 Styrelsen anställer och ansvarar för regionens personal. Anställd personal ska vara
medlem i MHF eller MHF-ungdom.
7.7 Senast den 15 maj ska årsredogörelsen sändas till förbundsstyrelsen tillsammans med
rapport om företagna val samt övriga uppgifter som förbundsstyrelsen efterfrågar.

§ R8 Andelar av medlemsavgifter
Av den andel av medlemsavgiften som enligt § F11.2 tillfaller regionen ska lokalavdelningarna
erhålla belopp enligt de principer som regionstyrelsen beslutar.

§ R9 Räkenskaper och förvaltning
9.1 Regionens firma tecknas av de personer som regionstyrelsen bestämmer.
9.2 Regionens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning ska föreligga senast den 15 mars varje år.
9.3 För användning av förbundets namn, märke och medlemsregister gäller § F12.4.

§ R10 Revision
10.1 Regionens verksamhet och förvaltning revideras av två personer med två ersättare.
Dessa väljs med en mandattid av två år av regionens årsmöte där det också fastställs i
vilken ordning ersättare övertar revisionsuppdraget vid ordinarie revisors förhinder.
10.2 Regionens räkenskaper och kassa ska hållas tillgängliga för granskning av revisorerna
när helst dessa så önskar.
10.3 Revisorerna ska senast den 1 april varje år avge revisionsberättelse.
10.4 Förbundsstyrelsen äger rätt att genomföra revision hos region om särskild anledning
härtill uppkommer.

§ R11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av förbundsmötet i den ordning som framgår av §F17.
§ R12 Uteslutning av medlem
Uteslutning av medlem ska ske enligt § F16.
§ R13 Upplösning
Förbundsmötet beslutar på förslag från förbundsstyrelse eller regionstyrelse om upplösning,
delning eller sammanslagning med annan region.
Beslut enligt ovan ska även omfatta frågan om disposition av tillgångar/skulder

LOKALAVDELNINGARS STADGAR
§ L1 Ändamål
Lokalavdelningar i MHF har till uppgift att verka för förbundets syften genom att bedriva
utåtriktad verksamhet i enlighet med förbundets stadgar och av förbundsmöte och
regionårsmöte fastställda verksamhetsplaner. Lokalavdelningarna ska bedriva
medlemsrekrytering samt vara sammanhållande organ för medlemmarna inom
verksamhetsområdet.

§ L2 Organisation
Lokalavdelning bildas efter beslut av regionstyrelsen. Lokalavdelningens arbete leds av
en styrelse.
Lokalavdelningens styrelse har möjlighet att organisera sektion(er)/arbetsgrupp(er) för
att på bästa sätt utifrån geografiska eller andra förutsättningar gynna avdelningens och
förbundets verksamhet.
Medlem kan tillhöra valfri lokalavdelning eller region. I normalfallet registreras medlem
i den lokalavdelning vars verksamhet omfattar medlemmens bostadsort. Medlem som
avstår från att tillhöra lokalavdelning registreras i den region inom vilken hon/han är
bosatt.

§ L3 Årsmöte
3.1 Årsmöte hålls senast under februari månad varje år på tid och plats som
lokalavdelningsstyrelsen bestämmer.
3.2 Kallelse till årsmöte ska ske minst två veckor i förväg genom skriftligt meddelande,
annonsering eller på annat lämpligt sätt.
3.3 Vid årsmöte ska följande punkter förekomma:
• beslut huruvida årsmötet är stadgeenligt kallat
• val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid årsmötet
• behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och
revisorernas berättelse
• fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
• beslut om antalet ledamöter i styrelsen
• behandling av förslag från styrelse, revisorer, och medlemmar samt från
förbundsstyrelsen eller regionstyrelsen överlämnade ärenden
• fastställande av arbetsplan
• fastställande av budget
• val av styrelse, revisorer och valberedning
• övriga val
• årsmötet kan besluta att ta upp även andra frågor.
3.4 Omröstningar sker öppet utom vid val, då sluten omröstning ska ske om minst en
tiondel av de röstberättigade så begär. Vid sluten omröstning tillämpas de av
förbundsstyrelsen fastställda riktlinjerna

§ L4 Extra årsmöte
4.1 Extra avdelningsårsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen.
Även regionstyrelsen eller avdelningens revisorer kan, med angivande av skälet, skriftligen
begära att extra årsmöte sammankallas.
Extra årsmöte ska vidare sammankallas då detta begärs för uppgivet ändamål av minst en
femtedel av avdelningens medlemmar.
Kallar inte lokalavdelningsstyrelsen inom två veckor till begärt extra årsmöte, äger
avdelningens revisorer eller regionstyrelsen rätt att utfärda kallelse.
4.2 I kallelsen till extra årsmöte ska anges de ärenden för vilka mötet sammankallats.
Mötet kan endast behandla dessa ärenden samt med dem sammanhängande frågor.
4.3 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst två veckor i förväg på samma sätt som till
årsmöte.

§ L5 Styrelse
5.1 Avdelningsstyrelsen, till vilken endast medlem eller MHF-Ungdom medlem är valbar
väljs med en mandattid om två år.
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Ersättare kan väljas.
Ordföranden väljs av årsmötet med en mandattid av ett eller två år, men i övrigt konstituerar
sig styrelsen själv. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
5.2 Det åligger avdelningens styrelse att verkställa årsmötets beslut samt att verkställa
av regionstyrelse och förbundsstyrelse lämnade uppdrag. Styrelsen har att leda och
planera verksamheten med i § 1 angiven målsättning, såsom att
• organisera och stimulera arbetet för att vinna nya medlemmar
• hålla god medlemskontakt för att stimulera till förnyelse av medlemskap, •
stimulera verksamhet bland ungdomar, i sektioner och arbetsgrupper,
• för medlemmarna klargöra förbundets syften.
5.3 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden.
5.4 Styrelsen ska till årsmötet lämna årsredogörelse.
Senast den 5 mars ska årsredogörelsen sändas till regionstyrelsen tillsammans med rapport
om företagna val samt övriga uppgifter som regionstyrelsen efterfrågar.
5.5 Styrelsen anställer och ansvarar för lokala

§ L6 Avgifter

Medlemmarna betalar årsavgifter som beslutas enligt § F11.1. De fördelas enligt § R8.

§ L7 Räkenskaper och förvaltning
7.1 Avdelningens firma tecknas av de personer som styrelsen bestämmer.
7.2 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska föreligga före den 31 januari
varje år.
7.3 För användning av förbundets namn, märke och medlemsregister gäller § F12.4.

§ L8 Revision
8.1 Lokalavdelningens verksamhet och förvaltning revideras av två personer med en
ersättare. Dessa väljs med en mandattid av ett år vid avdelningens årsmöte.
8.2 Avdelningens räkenskaper och kassa ska hållas tillgängliga för granskning av
revisorerna när helst dessa så önskar.
Revisorerna ska årligen avge berättelse över verkställd granskning före den 15 februari.
8.3 Regionstyrelsen äger rätt att genomföra revision hos lokalavdelning om särskild
anledning härtill uppkommer.

§ L9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan beslutas av förbundsmötet enligt § F17.

§ L10 Uteslutning av medlem

Uteslutning av medlem ska ske enligt § F16.

§ L11 Upplösning

Lokalavdelning kan hos regionstyrelsen begära att avdelningen upplöses, delas eller
sammanslås med annan lokalavdelning. Även regionstyrelsen har rätt att initiera upplösning,
delning eller sammanslagning med annan lokalavdelning om särskilda skäl föreligger.
Regionstyrelsens beslut i dessa frågor ska föregås av överläggningar med övriga berörda
lokalavdelningar. Beslut i dessa frågor ska även omfatta hur avdelningens tillgångar ska
hanteras.

MHF
BYÄNGSGRÄND 8
120 40 ÅRSTA
INFO@MHF.SE

WWW.MHF.SE
TEL. 08- 555 765 55

