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§ 1 Namn 
Föreningens namn är Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholm län, ”The Breast Cancer Society Amazona
of Stockholms län ”. Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning, vars medlemmar 
huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. 

§ 2 Vision, mission och medlemslöfte 
 Vår vision är att ingen ska drabbas av bröstcancer. 

 Vår mission är att alla i Stockholms län ska har rätt till bästa kända bröstcancervård. 

 Vårt medlemslöfte innebär att ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.  

 

§ 3 Ändamål och verksamhet  
BCF Amazona arbetar för bästa förutsättningar för bröstcancerbehandlade och deras närstående.  

 
BCF Amazona har till uppgift att tillvarata de bröstcancerbehandlades intressen genom att: 
 

- verka för opinionsbildning, saklig information och upplysning till myndigheter och institutioner om 
de bröstcancerbehandlades situation 
 

- göra framställningar till och samarbeta med sjukvård, landsting, kommunala myndigheter samt andra 
organ och intressegrupper, som handlägger eller har beröring med dessa frågor 
 

- verka för utbildning och saklig information till allmänheten om bröstcancer och dess behandling  
 

- verka för bättre hjälpmedel och allas rätt till god psykisk och fysisk rehabilitering  
 

- verka för bättre diagnostik och vid varje tidpunkt bästa kända behandling och vård 
 

- verka för psykosocialt stöd till drabbade och närstående  
 

- verka för tidig upptäckt av bröstcancer och genbärare genom preventiva åtgärder 
 

- verka för att god palliativ vård ges i rätt tid 
 

- med sammankomster och personliga kontakter stödja varandra 
 

- efter av Bröstcancerförbundet, godkända regler utbilda bröstcancerbehandlade medlemmar till 
stödpersoner  
 

- stödpersoner med sin erfarenhet ger stöd och information till bröstcancerpatienter före, under och efter 
olika slag av behandlingar 
 

- verka för medlemsrekrytering.  
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§ 4 Medlemskap 
Rätt till medlemskap har var och en som för egen eller annans del är intresserad av de bröstcancerbehandlades 
situation. Enskild person kan vara fullvärdig medlem eller stödmedlem i BCF Amazona. Medlemskap erhålls genom 
att den av årsmötet fastställda medlemsavgiften inbetalas till föreningen. 
 
Medlemskap upphör efter anmälan om utträde ur föreningen eller om medlemsavgift inte betalats inom en månad 
efter påminnelse. En enhällig styrelse har rätt att utesluta medlem, vars uppträdande skadar föreningens verksamhet. 
Betald medlemsavgift återbetalas inte.  
 
Som enskild medlem godkänner man att personuppgifter används i medlemsregistret, medlemstidningens 
adressregister samt på föreningens hemsida vilket innebär att man godkänner behandlingen av personuppgifterna 
enligt personuppgiftslagen (PUL och GDPR). Om enskild medlem inte godkänner detta ska det skriftligt anmälas till 
föreningen.  
 
Årsmötet kan på förslag från föreningens styrelse utse person till hedersmedlem i bröstcancerföreningen. 
Till hedersmedlem utses den som har bidragit till föreningens verksamhet på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. 
Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift och har inte rösträtt.   

 

§ 5 Organisation  
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen utövar sin verksamhet genom årsmöte, 
medlemsmöten, styrelsemöten och arbetsgruppsmöten.  
 
Styrelsen  

Styrelsen är föreningens förvaltande och verkställande organ. Styrelsen har sitt säte i Storstockholm.  
 
Styrelsen ska 

- verkställa av årsmötet fattade beslut 

- bereda ärenden inför årsmötet 

- upprätta verksamhetsplan och budget för föreningen 

- i övrigt bedriva verksamhet och fatta beslut i frågor som anges i denna stadga i enlighet med 
vision, utgångspunkter och uppgifter. Medlemsnära verksamhet och medlemsrekrytering ska 
särskilt uppmärksammas.  

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare minst fem ledamöter samt minst fem 
suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet. Samtliga styrelsemedlemmar bör vara bröstcancerbehandlade eller 
närstående.  
 
Mandattiden är för ordföranden 1 år och för övriga ledamöter och suppleanter 2 år. Vid varje årsmöte bör 
halva antalet ordinarie ledamöter och halva antalet suppleanter väljas. I de fall stödpersonansvarig inte ingår i 
styrelsen bör hon eller annan person från arbetsgruppen stödpersoner adjungeras då stödpersonfrågor 

behandlas.   
 

Om nya suppleanter till styrelsen behöver väljas under pågående mandatperiod görs detta genom fyllnadsval. 
Styrelsen utser då nya suppleanter för ett år och valet fastställs vid nästkommande årsmöte.  
 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst hälften av ledamöterna så begär.  
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Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet styrelseledamöter plus en person är närvarande. Beslut fattas 
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid personval ska vid lika röstetal lottning ske.  
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och vice kassör. Styrelsen kan inom sig utse 
arbetsutskott. 
 
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen 
beslutar. 
 
Protokoll ska föras vid styrelsesammanträden och justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  
 
Styrelsen utser ombud till kongressen.

§ 6 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår. 

 

Revision 
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och ska tillsammans med bokslut överlämnas till revisorerna för 
granskning före 28 februari. Dessa ska löpande granska föreningens verksamhet och räkenskaper samt avge en 
skriftlig revisionsberättelse inom 10 dagar, då de även ska till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Årsmötet ska välja minst två interna ordinarie revisorer och minst en revisorssuppleant. Därutöver ska styrelsens 
förvaltning och räkenskaper granskas av auktoriserad revisor. 

§ 7 Årsmöte 

Årsmöte ska äga rum före mars månads utgång. Kallelse ska ske minst 10 dagar före mötet. Styrelsens 
verksamhetsberättelse, bokslut, förslag till föredragningslista, förslag till stadgeändring, motioner med styrelsens 
yttrande samt eventuella förslag från styrelsen ska finnas tillgängliga för utskick till dem som så önskar, enligt 
information i kallelsen.  
 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

- Årsmötets öppnande 

- Val av ordförande för mötet 

- Val av sekreterare för mötet 

- Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare 

- Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 

- Fastställande av dagordning 

- Verksamhetsberättelse 

- Ekonomisk berättelse 

- Revisorernas berättelse 

- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen               

- Styrelsens förslag 

- Motioner med styrelsens yttrande x) 

- Medlemsavgiften för kommande år  
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- Stadgeenliga val: 

o ordförande för 1 år 

o övriga ledamöter för 2 år 
o suppleanter för 2 år 
o revisorer för 2 år 
o revisorssuppleant för 1 år 
o valberedning 
o eventuella övriga val 

- Mandatperiod påbörjas respektive avslutas efter förrättade val 

- Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet 

- Eventuella övriga frågor kan upptas till behandling om minst 3/4 av årsmötet så beslutar, dock inte 
ändringar av stadgar.  

x) Motion ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 31 december året före årsmötet.  
 
Extra årsmöte. Styrelsen kan fatta beslut om extra årsmöte om den finner att så krävs, eller om minst hälften av 
medlemmarna skriftligen begär det. Vid beslut om extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas som 
föranlett årsmötet.  

§ 8 Röstning   
Varje närvarande medlem äger en röst, fullmakt godkänns inte. Styrelsen har rösträtt utom vid val och i frågor som 
rör föreningens ekonomiska förvaltning. 

 
Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Vid 
personval ska vid lika röstetal lottning ske eller med sluten omröstning om någon begär det. 

§ 9 Bröstcancerförbundet 
Det åligger BCF Amazona att till Bröstcancerförbundet, hänskjuta generella frågor som uppkommer och som har 
principiell betydelse för Bröstcancerförbundet och dess verksamhet. 

 
Det åligger medlemsförening att till Bröstcancerförbundet senast den 30 april översända 

- verksamhetsberättelse 

- ekonomisk berättelse 

- revisionsberättelse 

- protokoll från årsmöte 

§ 10 Stadgeändring  
Förslag till ändring av föreningens stadgar ska behandlas på samma sätt som motioner. Beslut om stadgeändring 
fattas av årsmötet, då det i kallelsen angivits att frågan om ändring av stadgarna ska behandlas. Beslutet måste bifallas 
av minst 2/3 av de avgivna rösterna. 
 

§ 11 Upplösning  
Beslut om att upplösa föreningen kan bara fattas genom beslut vid två på varandra följande årsmöten varav ett är 
ordinarie årsmöte.  Beslut ska vid båda dessa tillfällen bifallas av minst 4/5 av de avgivna rösterna. Föreningens 
kvarvarande tillgångar ska användas på så sätt att de kommer bröstcancerdrabbade till del.  
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