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Stadgar för Nätverket mot cancer 
Antagna vid Nätverksmöte den 26 augusti 2011 

Reviderade vid Nätverket mot cancers Nätverksstämma 22 oktober 2016 

 

§ 1. Namn 

Organisationens namn är ”Nätverket mot cancer” nedan benämnt NMC. Organisationen är en sammanslutning av 

cancerprofilerade föreningar/förbund på nationell och regional nivå och stödmedlemmar. Organisationens engelska namn är 

”The Network against cancer”. Organisationen har sitt säte i Stockholms län. Organisationen är partipolitiskt och religiöst 

obundet samt drivs utan vinstintresse. Organisationens värdegrund bygger på alla människors lika värde och jämställdhet 

mellan könen.  

§ 2 Vision 

Ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård 

och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet. 

§ 3. Samarbete 

Genom NMC samarbetar och stöttar medlemmarna varandra för att i övergripande projekt och i gemensamma frågor nå ökat 

genomslag i samhället samt att tillsammans arbeta för att uppnå NMC:s vision. Samarbetet ska präglas av respekt för varandras 

likheter och olikheter. 

§ 4. Uppgift 

NMC:s uppgift är att driva de frågor Nätverkssstämman beslutar om och att tillvarata medlemmarnas insatser för att nå den 

gemensamma visionen och de mål som formuleras i NMC:s verksamhetsplaner. 

§ 5. Organisation 

NMC:s högsta beslutande organ är Nätverkssstämman. Nätverkssstämman samlas till möte vartannat år. Mellan 

Nätverksstämmorna leds NMC av styrelsen som också är ansvarig för att verkställa Nätverkssstämmans beslut. Ett 

ordförandemöte hålls vartannat år mellan stämmorna. 

§ 6. Dialogmöte 

Nationella förbund/föreningar inbjuds på dialogmöte med befintlig styrelse varje år. 

§ 7. Medlemskap  

Det finns tre former av medlemskap i NMC; Nationell förening/förbund, Lokal/regional förening/förbund och Stödmedlemskap  
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Moment 1: Villkor för medlemskap Nationell förening/förbund 

Ideella cancerprofilerade nationella föreningar / förbund kan bli medlemmar  i NMC.                                                                    

Genom sitt medlemskap ansluter sig organisationen till NMC:s stadgar och ska uppfylla nedanstående: 

 vara nationell  

 bedriva verksamhet inom NMC:s verksamhetsområde  

 ha en demokratisk uppbyggnad och organisation samt ha eget organisationsnummer 

 verka för att uppfylla Socialstyrelsens riktlinjer för ideella organisationer. 

 

Moment 2: Villkor för medlemskap Lokal/regional förening/förbund 

 vara regional eller lokalförening 

 bedriva verksamhet inom NMC:s verksamhetsområde  

 ha en demokratisk uppbyggnad,samt ha eget organisationsnummer 

 

Lokal/regional förening/förbundskap ger inbjudan till medverkan vid NMC:s aktiviteter samt yttrande- och förslagsrätt vid 

Nätverkssstämman. Regional /lokal medlem kan nominera ledamot till NMC:s styrelse. Förslaget lämnas till valberedningen 

senast 2 månader före ordinarie Nätverksstämma.   

Moment 3: Villkor för Stödmedlemskap 

Enskilt stödmedlemskap kan erhållas av enskild person som delar NMC:s vision enligt § 2. Stödmedlemskap  ger inbjudan till 

medverkan vid NMC:s, aktiviteter samt tillträde och yttranderätt vid Nätverkssstämman.  Enskild stödmedlem kan ingå i NMC:s 

styrelse som ledamot. Förslag lämnas till valberedningen senast 2 månader före ordinarie Nätverksstämma.  

Moment 4: Att bli medlem 

En organisation som vill bli Nationell förening/förbund eller regional / lokal medlem  i NMC ska ansöka skriftligt och samtidigt 

visa att den uppfyller medlemsvillkoren. Justerat protokollsutdrag ska bifogas ansökan. 

Beslut om medlemskap fattas av Nätverkssstämman. Om tiden mellan ansökningstillfället och nästa Nätverksstämma är längre 

än tolv månader kan styrelsen fatta beslut om tidsbegränsad anslutning fram till nästkommande Nätverksstämma.  

Stödmedlem erhåller medlemskap när avgiften betalats. 

Moment 5: Att vara medlem 

Samtliga medlemsorganisationer ska, om styrelsen begär det, kunna visa att medlemsvillkoren uppfylls. Styrelsen kan, i dialog 

med organisation som inte uppfyller medlemsvillkoren, bevilja ett undantag från reglerna om det finns särskilda skäl som beror 

på den grupp organisationen företräder. Organisationen får minst ett år på sig att försöka fylla villkoren innan styrelsen går 

vidare med förslag till Nätverkssstämman om uteslutning. 

Moment 6: Uteslutning  

Medlem som bryter mot NMC:s stadgar, inte längre uppfyller medlemsvillkoren, inte betalar beslutad medlemsavgift trots två 

påminnelser eller skadar NMC:s verksamhet, kan uteslutas. Överklagan om uteslutning kan inom sex veckor göras till NMC:s 

styrelse som, om nya uppgifter framkommit, kan ompröva sitt beslut. NMC:s styrelse kan då ta ett preliminärt beslut om 

uteslutning men beslut om uteslutning fattas av Nätverkssstämman eller Ordförandemötet.  

Återbetalning av medlemsavgiften görs ej. 

Moment 7: Utträde 

Medlemsorganisation som inte längre vill vara medlem i NMC ska göra denna anmälan skriftligt till styrelsen. Styrelsen bekräftar 

utträdet och meddelar detta till följande Nätverksstämma.  
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Medlemsorganisationens ekonomiska skyldigheter fullgörs för det kalenderår som ansökan kommer in.  

Moment 8: Avgifter 

NMC tar ut medlemsavgift från samtliga medlemskategorier. Medlemsavgiftens storlek beslutas av Nätverkssstämman och 

fastställs för nästkommande två verksamhetsår 

. 

Moment 9: Behörighet och beslutsmässighet: 

Nätverksstämma hålls vartannat år före maj månads utgång. 

 

§ 8. Nätverksstämma 

Nätverkssstämman är NMCs högsta beslutande organ.  

Moment 1: Behörighet och beslutsmässighet 

Nätverkssstämman samlas till möte vartannat år före maj månads utgång. 

Datum för Nätverkssstämman fastställs av styrelsen och kallelse ska skickas till medlemmarna minst 12 veckor innan 

Nätverkssstämman. Handlingar till Nätverkssstämman ska skickas till samtliga medlemmar senast sju veckor före 

Nätverkssstämman. Om kallelse och handlingar skickats i tid anses Nätverkssstämman behörigt kallad.  

I handlingarna till Nätverkssstämman ska följande alltid ingå: 

 Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för stämmoperioden 

 Revisorernas berättelse för stämmoperioden 

 Styrelsens förslag på ny verksamhetsplan för nästkommande två år 

 Inkomna motioner och / eller förslag från styrelsen 

 Valberedningens förslag (ordförande, kassör, styrelse och revisor) 

 

Nätverkssstämman är beslutsmässig om minst hälften av ombuden är närvarande. Stämman fattar beslut om behörighet.  

Om Nätverkssstämman inte anses behörig måste styrelsen kalla till en extra Nätverksstämma. Denna ska hållas snarast, dock 

senast sex månader efter den ordinarie stämman skulle ha hållits. 

Moment 2: Ombud och representanter 

Ombud på Nätverkssstämman är Nationell förening/förbunds valda ombud eller dennes ersättare. Nätverkssstämmans ombud 

har förslags- yttrande och rösträtt.  

Lokal/regional medlem och Enskild stödmedlem har förslags- och yttranderätt  

Moment 3: Rätt att väcka förslag till Nätverkssstämman 

Nätverkssstämman ska behandla förslag från styrelsen samt motioner från Nationell förening/förbund , Lokal/regional medlem 

och Stödmedlemmar. För att behandlas på Nätverkssstämman ska en motion ha kommit till NMC:s styrelse senast tre månader 

före Nätverkssstämman. 
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Moment 4: Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på Nätverkssstämman  

Utöver moment 2 ovan har NMC:s  styrelseledamöter närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.  

Lokal/regional medlem och stödmedlem har förslags- och yttranderätt.  

Revisorer har närvarorätt under hela Nätverkssstämman och yttrande- och förslagsrätt i frågor som ligger inom revisorernas 

uppdrag. 

Valberedningens medlemmar har närvarorätt under hela Nätverkssstämman samt yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör val 

av förtroendeposter i NMC. 

Nätverkssstämman har rätt att ge en person närvaro- och yttranderätt i en viss fråga eller för hela Nätverkssstämman. 

Nätverkssstämman har rätt att ge observatörer närvaro- och yttranderätt. 

Moment 5: Nätverkssstämmans beslutsregler 

Beslut fattas med enkel majoritet, utom vid beslut om NMC:s upplösning eller ändring av stadgar som måste fattas med två 

tredjedelars majoritet. Vid oavgjorda omröstningar avgör Nätverkssstämmans tjänstgörande ordförande utom vid personval, då 

lottning ska ske. Personval ska ske slutet om någon begär det. 

Beslut om att ändra i stadgarna kan justeras och träda i kraft i samband med att Nätverkssstämman med två tredjedelars 

majoritet beslutar om det. För övriga ändringar träder ändringen i kraft då protokollet från Nätverkssstämman är justerat. 

Moment 6: Frågor som ska behandlas på Nätverkssstämman 

Nätverksstämmen fastställer dagordningen. Följande frågor ska alltid behandlas av Nätverkssstämman: 

1. Mötets öppnande 

2. Upprop av ombud och beslut om behörighet och beslutsmässighet. Upprättande av röstlängd 

3. Beslut om observatörers närvaro och yttranderätt 

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

5. Val av två justerare samt två rösträknare 

6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

7. Fastställande av dagordning 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 

9. Revisionsberättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

11. Ansökan om anslutning av ny medlemsorganisation 

12. Beslut om medlemsorganisations utträde 

13. Fastställande av medlemsavgifter för två nästkommande verksamhetsår  

a) Nationell förening/förbund 

b) Lokal/regional förening/förbund 

c) stödmedlem, enskild person 

14. Motioner från medlemsorganisationer samt styrelsens yttrande över motionen 

15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

16. Val av styrelsens ordförande 

17. Val av kassör  

18. Val av övriga styrelseledamöter 

19. Val av revisor och revisorsersättare 

20. Val av valberedning 

21. Fastställande av verksamhetsplan för två år 

22. Fastställande av rambudget för två år 
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23. Övriga anmälda frågor 

24. Avslutning 

För att bevara kontinuiteten i styrelsen bör ej mer än hälften av ledamöterna nyväljas samtidigt.                                    

Fråga som inte angivits på föredragningslistan får, efter beslut av stämman, upptagas till överläggning, men inte till 

omröstning och beslut.                                                                                                                                                    

Medlem som ej är ombud på stämman har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.  

Moment 7: Motioner                                                                                                                                                                

Motionsrätt till Nätverksstämma tillkommer Nationell förening/förbund medlem, Lokal/regional medlem samt Stödmedlem.                             

Motion från Nationell förening/förbunds medlem eller Lokal/regional medlem ska skriftligen skicka sin motion underskriven av 

dess styrelse. 

Enskild stödmedlem vidarebefordrar sin motion direkt till NMC:s styrelse.                                                                                                               

Samtliga motioner insändes senast tre månader före stämmodatum och ska behandlas av NMC:s styrelse samt utsändas med 

övriga stämmohandlingar till ombuden.                                                                                                                        

Samtliga motioner skall föreläggas Nätverkssstämman med styrelsens yttrande över motionen.  

Moment 8: Hantering av Nätverksstämma frågor mellan Nätverksstämmor 

Styrelsen kan vid behov adjungera ny ledamot om någon ledamot avgår mellan stämmorna. Styrelsen kan vid behov även 

adjungera sakkunniga till styrelsen. 

Moment 9: Extra stämma 

Extra Nätverksstämma ska hållas om styrelsen beslutar det eller om revisorn eller minst en tredjedel av 

medlemsorganisationerna begär det. Om en Nätverksstämma inte har kallats i tid eller stämman inte anses behörig måste 

styrelsen kalla till en extra Nätverksstämma. 

Extra Nätverksstämma ska hållas snarast, dock senast sex månader efter den ordinarie Nätverkssstämman eller efter det att 

begäran inkommit.  

Kallelse till extra Nätverksstämma ska skickas till ombuden senast sex veckor före stämman. Handlingarna för stämman 

utsändes senast fyra veckor före stämman.                                                                                                                                                 

Extra Nätverksstämma kan endast behandla den eller de frågor som föranlett inkallandet.                                                            

I övrigt gäller samma regler som för en ordinarie Nätverksstämma. 

Moment  10. Omröstning 

Vid ärendes avgörande vid ordinarie Nätverksstämma eller extra stämma har enbart ombuden rösträtt. Röstning kan inte ske 

genom fullmakt. NMC:s styrelse, förbundsrevisorer och valberedning har endast yttrande- och förslagsrätt. 

Omröstning sker öppet med röstkort. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.   

Val sker med slutna sedlar om något ombud så begär. Vid lika röstetal skiljer lotten.  

Nätverkssstämman är beslutsmässig om minst hälften av anmälda ombud är närvarande.  

§ 9. Styrelsen 

Nätverkssstämman väljer en ordförande, en kassör samt minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen företräder NMC. NMC:s 

styrelse utövar ledningen av verksamheten. Under tiden mellan stämmorna är NMC:s styrelse Nätverkets högsta beslutande 

organ.                                                                                                                                       
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Styrelsen ansvarar för NMC:s ekonomi, förvaltning och verksamhet samt uppfyller i övrigt stämmans beslut och dessa stadgar. 

Styrelsen har rätt att företräda NMC inom de ramar som stämman beslutat. 

Styrelsen håller ett konstituerande möte direkt efter Nätverkssstämman och fastställer själv sin arbetsordning. Styrelsen utser i 

det konstituerande protokollet de personer som har rätt att teckna NMC:s firma, enskilt eller två i förening 

Styrelsen fastställer tid och plats för sina sammanträden  

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Styrelsens sammanträden skall protokollföras. 

Ledamöterna väljs på två år. 

NMC:s styrelse kan utse inom sig ett arbetsutskott (AU) som är beslutsmässigt om samtliga ledamöterna är närvarande. 

Samtliga ledamöter i AU skall kallas till AUs sammanträden. Protokoll skall föras vid AUs sammanträden och föreläggas NMC:s 

styrelse vid ordinarie styrelsemöte. 

Det åligger NMC:s styrelse att handha NMC:s angelägenheter i alla de frågor som inte är särskilt undantagna i dessa stadgar 

eller som är hänskjutna till Nätverkssstämmans avgörande. Över sin förvaltning avger NMC:s styrelse årligen 

verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.  

§ 10. Valberedning  

Nätverkssstämman utser och antar regler för valberedningens arbete.  

Val av Ordförande och Kassör samt ledamöter till styrelsen, revisor och revisorssuppleant bereds av en valberedning. Denna 

ska bestå av en Ordförande och två andra ledamöter. Mandatperioden är två år. Valberedningens ledamöter ska inte utgöra 

någon från sittande styrelse. Nationell förening/förbund inom NMC, Lokal/regional medlem och/eller stödmedlem nominerar 

kandidater till styrelseposter, revisor och revisorssuppleant senast två månader före Nätverkssstämman varefter ytterligare 

nomineringar ej kan ske. 75% av kandidaterna ska vara medlem i en av NMC:s medlemsorganisationer/Lokal/regional medlem 

men behöver inte sitta i dess styrelse. Valberedningen kan vid behov komplettera nomineringarna fram till mötets öppnande. 

Icke nominerad är ej valbar till styrelsepost. Valberedningens förslag utgör del av Nätverkssstämmans handlingar. 

§ 11. Firmateckning 

Styrelsen utser i det konstituerande protokollet de personer som har rätt att teckna NMC:s firma, enskilt eller två i förening. 

§ 12. År mellan Nätverksstämmorna 

Moment 1. År utan Nätverksstämma skall verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse sändas ut till 

medlemmar per e- post senast den 1april. Om revisorerna uppdagar allvarliga brister i den ekonomiska 

förvaltningen skall de anmäla detta till medlemmarna. Extra Nätverksstämman kan då påfordras eller begäras 

enligt § 6 moment 8.  

Verksamhetsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet behandlas vid nästa ordinarie kongress för 

mandatperioden i dess helhet. 

Moment 2.  Ordförandemöte sammankallas av NMC:s styrelse och hålls före maj månads utgång de år ordinarie 

Nätverksstämma ej hålls.  

Till ordförandemötet kallas ordförande i Nationell förening/förbund och NMCs styrelse, revisorer samt om 

kompletteringsval ska ske, även valberedningen. Vid ordförandemötet kan val ske till komplettering av NMC:s 

styrelse.                                                                                    
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Nomineringar sker då på samma sätt som vid en ordinarie stämma  

Ombud med rösträtt vid kompletteringsval är Nationell förening/förbunds ordförande eller till mötet anmälda 

ersättare.  

§ 13. Räkenskaper och revision 

NMC.s räkenskaper förs per kalenderår.  

Nätverkssstämman antar regler och utser två revisorer, ordinarie och suppleant som har till uppgift att granska NMC:s 

förvaltning och verksamhet. Om stämman så beslutar kan även auktoriserade revisorer anlitas för granskning av räkenskaper 

och verksamhet. 

Styrelsen ska senast den 1 mars varje år lämna förvaltningsberättelse som innehåller resultat- och balansräkning till revisorerna 

för granskning. Förtroendevalda revisorer har rätt att närvara vid NMC:s styrelses sammanträden med yttrande- och 

förslagsrätt.   

I förvaltningsberättelsen redovisas samarbetet med externa företag. 

 

§ 14. Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas på ordinarie Nätverksstämma under förutsättning att nytt stadgeförslag av 

NMC:s styrelse utsänts senast i samband med utsändningen av föredragningslista enligt §8 Moment 1. 

Beslutet skall för att äga giltighet fattas med majoritet omfattande minst 2/3 av antalet i röstningen deltagande. Förslag, som 

biträdes av minst ½ men mindre än 2/3 av de röstande kan behandlas på nästkommande ordinarie eller extra Nätverksstämma, 

varvid beslut fattas med enkel majoritet.  

§ 15. Upplösning 

Beslut om att upplösa NMC kan fattas av en enhällig Nätverksstämma eller av två på varandra följande Nätverksstämmor med 

minst sex månaders mellanrum, därav en ordinarie, med enkel majoritet.   

Upplöses NMC ska dess tillgångar efter betalning av MNC:s skulder användas på det sätt som Nätverkssstämman beslutar och 

i enlighet med intentionerna i § 2. 

Förslag om upplösning ska anges särskilt i handlingarna till Nätverkssstämman.  

 

 

 


