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Ingen ska drabbas av bröstcancer

Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård

Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer

Under beskydd av H M Drottningen
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Organisationens namn är Bröstcancerförbundet som på engelska är ”The Swedish Breast
Cancer Association”.

Ingen ska drabbas av bröstcancer

BRO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation.
Bröstcancerförbundet arbetar både på nationell och internationell nivå för bästa
förutsättningar för bröstcancerdrabbade och deras närstående.
Till Bröstcancerförbundet är lokala bröstcancerföreningar anslutna. Dessa arbetar
lokalt/länsövergripande och är de som huvudsakligen möter personer med en
bröstcancerdiagnos och deras närstående.
Genom Bröstcancerförbundet samarbetar och stödjer bröstcancerföreningarna varandra för
att övergripande gemensamma frågor ska få genomslag. Utgångspunkten är att tillsammans
arbeta för att uppnå den gemensamma visionen.

Bröstcancerförbundets uppgift är att samordna bröstcancerföreningarnas insatser för att
uppnå den gemensamma visionen genom att verka för:
•
•
•
•
•
•
•

tidig upptäckt
bästa vid varje tidpunkt kända behandling och terapi
allas rätt till rehabilitering
god palliativ vård i rätt tid
psykosocialt stöd till drabbad och närstående
preventiva åtgärder
internationell samverkan.

Ytterligare uppgifter inom organisationens ändamål är att driva frågor och genomföra:
•
•
•
•
•

opinionsbildning
informationsinsatser
utbildning
insamlingsverksamhet
anslag och bidrag till forskning, utveckling och stöd.
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Bröstcancerförbundets högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna leds
BRO av en styrelse. Styrelsen är också ansvarig för att verkställa kongressens beslut. Till sitt
förfogande har styrelsen ett kansli. De år det inte är kongress kallar styrelsen till
ordförandestämma.
Bröstcancerföreningarna är medlemmar i Bröstcancerförbundet. En enskild person är
medlem i en lokal förening. Enskild person kan även anslutas till Bröstcancerförbundet som
stödmedlem.
Bröstcancerförbundets insamlingsverksamhet sker i det varumärkesregistrerade namnet
Bröstcancerfonden

Medlem kan vara bröstcancerförening, som ansluts till Bröstcancerförbundet
Enskild person kan vara fullvärdig medlem i en lokal bröstcancerförening, stödmedlem i en
lokal bröstcancerförening eller direktansluten som stödmedlem till Bröstcancerförbundet
eller särskilt utvald Hedersmedlem, antingen av Bröstcancerförbundet eller i en lokal
Bröstcancerförening.

Bröstcancerförening som ansöker om medlemskap i Bröstcancerförbundet ska anta dessa
stadgar samt av Bröstcancerförbundets styrelse föreskrivna policyer.
Enskild person som betalat medlemsavgift blir medlem i en lokal bröstcancerförening.
Enskild person, som betalar medlemsavgift kan antas som stödjande medlem i
Bröstcancerförbundet. Avgiften till Bröstcancerförbundet är densamma som en bröstförening
betalar per medlem och år till Bröstcancerförbundet.

Bröstcancerförbundets styrelse beslutar om medlemskap av bröstcancerförening.
Enskild person som önskar bli medlem antas som medlem i en lokal bröstcancerförening
eller som stödmedlem i Bröstcancerförbundet

Kongressen kan på förslag från Bröstcancerförbundets styrelse utse person till hedersmedlem
i Bröstcancerförbundet. Till hedersmedlem utses den som har bidragit till
Bröstcancerförbundets verksamhet på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.
Årsmötet i en bröstcancerförening kan på förslag från föreningens styrelse utse person till
hedersmedlem i bröstcancerförening. Till hedersmedlem utses den som har bidragit till
föreningens verksamhet på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.
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Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift och har inte rösträtt

Kongressen beslutar om storleken på den medlemsavgift som bröstcancerföreningarna ska
betala till Bröstcancerförbundet för varje enskild medlem.
Den lokala bröstcancerföreningens årsmöte beslutar om den enskilde medlemmens avgift till
bröstcancerföreningen.

Bröstcancerförening som inte längre vill vara medlem i Bröstcancerförbundet ska anmäla
detta skriftligt till Bröstcancerförbundets styrelse, som bekräftar utträdet vid nästkommande
styrelsemöte. Medlemsavgift som har erlagts för det år bröstcancerföreningen begär utträde
återbetalas inte. Begäran om utträde fastställs av nästkommande
kongress/ordförandestämma. Utträde sker året efter begäran.
Bröstcancerförening som bryter mot Bröstcancerförbundets stadgar, inte uppfyller
medlemsvillkor i policydokument, inte betalar beslutad medlemsavgift eller skadar
Bröstcancerförbundets anseende kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas interimistiskt av
Bröstcancerförbundets styrelse och fastställs av nästkommande
kongress/ordförandestämma.
Bröstcancerförening som vill överklaga sådant styrelsebeslut om uteslutning ska anmäla
detta till de förtroendevalda revisorerna senast två månader efter att beslutet delgivits.
Medlemsavgift som erlagts för det år bröstcancerföreningen utesluts återbetalas inte.

Bröstcancerförbundets organisationsform har tre nivåer
1) Kongress
2) Bröstcancerförbundets styrelse
3) Ordförandestämma

Kongressen är Bröstcancerförbundets högsta beslutade organ. Kongress hålls vart tredje år
före november månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

Kongressen utgörs av valda ombud för anslutna bröstcancerföreningar. Ombud för
bröstcancerföreningarna utses enligt följande medlemsantal:
1- 499
2 (två) ombud
500-999
3 (tre) ombud
1000-1499 4 (fyra) ombud
1500-2499 5 (fem) ombud
25006 (sex) ombud

Sida 6 av 14

Medlemsantalet i föreningarna den 31 december året före kongressåret utgör underlag för
beräkning av antalet ombud.

Kongressen ska behandla förslag från Bröstcancerförbundets styrelse samt motioner från
bröstcancerförenings styrelse och enskild medlem.
För att behandlas på kongressen ska motion ha kommit till Bröstcancerförbundets kansli
senast 31 maj kongressåret. Motion och yttrande från Bröstcancerförbundets styrelse över
motion ska sändas ut i samband med övriga kongresshandlingar.

Ombud och Bröstcancerförbundets styrelse har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
Revisorer har närvarorätt under hela kongressen och yttrande- och förslagsrätt i frågor som
ligger inom revisorernas uppdrag.
De av valberedningens ledamöter som inte ingår i någon ovanstående grupp har närvarorätt
under hela kongressen och yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör val av förtroendeposter
i Bröstcancerförbundet.
Bröstcancerförening har rätt att utse observatör/er, som har närvarorätt men inte yttrandeeller förslagsrätt. Observatörer deltar på bröstcancerföreningens egen bekostnad.

Ombud och ledamöter i Bröstcancerförbundets styrelse har rösträtt på kongressen.
Bröstcancerförbundets styrelseledamöter har dock inte rösträtt i frågor som rör den gångna
mandatperiodens förvaltning och val av revisorer.
Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid oavgjorda omröstningar avgör lotten, utom vid beslut
om ansvarsfrihet då kongressordföranden avgör.
Beslut tas genom öppen röstning. Om sluten röstning begärs och Kongressen beslutar detta,
sker sluten omröstning.
Beslut om upplösning av riksorganisationen får bara fattas om förslaget beretts och funnits
med i kongresshandlingarna

Inbjudan till kongressen ska vara medlemsförening tillhanda under januari månad
kongressåret.
Kallelse till kongressen utsändes till ombud, revisorer och valberedning senast sex veckor
före kongressen. Kallelse ska åtföljas av förslag till föredragningslista, bokslutshandlingar,
verksamhets- och revisionsberättelse för kongressperioden, förslag från styrelsen,

Sida 7 av 14

förslag från stadgekommittén samt inkomna motioner med yttrande av
Bröstcancerförbundets styrelse.

Följande frågor ska alltid behandlas av kongressen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av kongressordförande
Val av kongressekreterare
Val av två protokolljusterare
Val av två rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om kongressens behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för de gångna åren
Ekonomisk redovisning för de gångna åren
Revisorernas berättelse för de gångna åren
Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av arvoden
Förslag från styrelsen
Motioner med styrelsens yttranden
Eventuella förslag till stadgeändringar
Förslag till översiktlig verksamhetsplan
Val till Bröstcancerförbundets styrelse
Ordförande
minst åtta ordinarie ledamöter
Övriga val:
en auktoriserad revisor samt minst två förtroendevalda revisorer,
varav en är suppleant
valberedning, minst tre och högst fem personer, varav en sammankallande.

Bröstcancerförbundets styrelse kan fatta beslut om extra kongress.
Extra kongress ska hållas senast tre månader efter det att revisorerna eller minst två
tredjedelar av medlemsföreningarna så påkallar.
Andra frågor än de som föranlett inkallande av extra kongress får inte behandlas. Kallelse till
extra kongress ska sändas senast trettio dagar före en extra kongress. Kallelsen ska åtföljas av
förslag till föredragningslista med angivande av den eller de frågor som föranlett en extra
kongress.

Styrelsen är Bröstcancerförbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna.
Styrelsen består av ordförande, en vice ordförande och minst sju övriga ledamöter, varav en
är ekonomisakkunnig.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minsten hälften av samtliga ledamöter är ense
om beslutet.
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Mandatperioden är tre år. Alla kan omväljas för ytterligare två mandatperioder. Strävan ska
vara att styrelsen förnyas successivt.
En majoritet av styrelsens medlemmar ska vara bröstcancerbehandlade. Styrelsen bör i
möjligaste mån företräda olika geografiska delar av landet.
Anställd vid Bröstcancerförbundets kansli kan inte ingå i styrelsen, men kan adjungeras för
särskilda frågor.
Bröstcancerförbundets styrelse väljs av kongressen. Ny styrelse konstituerar sig omedelbart,
men tillträder vid nästkommande årsskifte.
Styrelsen ska hålla minst fyra protokollförda sammanträden per år, på kallelse av ordförande
eller om minst fem ordinarie ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen ansvarar för Bröstcancerförbundets ekonomi, förvaltning och verksamhet mellan
kongresserna samt har att verkställa av kongressen fattade beslut.

Ordförandestämman syftar till ömsesidigt informations-, erfarenhets- och kunskapsutbyte
för ökad delaktighet, demokrati och inflytande.
Ordförandestämman är ett beslutade organ vad avser fyllnadsval, uteslutning av
bröstcancerförening och i av styrelsen särskilt utpekade frågor. Ordförandestämman är i allt
övrigt ett rådgivande organ.
Bröstcancerförbundets styrelse kallar till ordförandestämma de år det inte är kongress.
Kallelse utgår minst sex veckor före stämman. Ordförandestämma hålls före november
månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Till ordförandestämman kallas
bröstcancerföreningarnas ordförande eller dess ersättare, valberedning samt förtroendevalda
revisorer

Följande frågor ska alltid behandlas av ordförandestämman:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av stämmans ordförande, där Bröstcancerförbundets ordförande normalt leder
stämman
Val av stämmans sekreterare
Val av två protokolljusterare
Val av två rösträknare
Fastställande av röstlängd
Mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Av Bröstcancerförbundets styrelse föreslagna ärenden
Det gångna årets räkenskaper ska föredras
Fyllnadsval till Bröstcancerförbundets styrelse
Av bröstcancerföreningarna gemensamt föreslagna ärenden, maximerat till det antal
styrelsen bestämmer
Övriga frågor
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I de frågor som ordförandestämman ska besluta gäller följande:
Bröstcancerföreningarnas ordförande eller dess ersättare har rösträtt på
ordförandestämman.
Bröstcancerförbundets styrelse har rösträtt på ordförandestämman. Rösträtt kan inte utövas
genom fullmakt.
Beslut fattas genom öppen röstning med enkel majoritet. Vid oavgjorda omröstningar har
stämmans ordförande utslagsröst.
Vid val och beslut i av Bröstcancerförbundets styrelse utpekade frågor har ordföranden en
röst per ordförande/representant för bröstcancerförening.

Verksamhetsåret är lika med kalenderåret.

Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av en auktoriserad revisor samt två
förtroendevalda revisorer. Dessa avger skriftlig revisionsberättelse, som även ska innehålla
bestämt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller avstyrks. Berättelserna blir föremål
för rapportering vid ordförandestämmor samt för beslut vid nästkommande kongress.

Bröstcancerförbundet har ett kansli som ansvarar för administration och löpande
verksamhet på uppdrag av styrelsen.

Valberedningen består av en sammankallande och minst tre och högst fem personer, varav en
är sammankallande.
Ledamot av valberedningen bör efter förhandsanmälan till styrelsen ha rätt att närvara och
har yttranderätt vid styrelsesammanträde.
Nomineringstid till styrelseval beslutas av valberedningen, som även ansvarar för fyllnadsval
mellan ordinarie kongress.
Valberedningen arbetar efter en instruktion som beslutas av kongressen.
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Bröstcancerförening ska anta Bröstcancerförbundets stadgar och uppfylla övriga villkor i för
bröstcancerföreningar aktuella policyer. Eventuella avvikelser från Bröstcancerförbundets
stadgar ska godkännas av Bröstcancerförbundets styrelse.
Bröstcancerföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Verksamheten mellan
årsmötena utövas av styrelsen.
Det åligger bröstcancerförening att till Bröstcancerförbundet hänskjuta generella frågor som
har principiell betydelse för Bröstcancerförbundet och dess verksamhet.
En Bröstcancerförenings engelska namn är ”The Breast Cancer Society of …..(namnet på
bröstcancerföreningenslänstillhörighet/ortnamn).

Vid årsmötet har varje medlem en röst, som inte får avläggas genom fullmakt. Ordinarie
årsmöte hålls senast under mars månad. Årsmötet beslutar om minsta antal ledamöter och
suppleanter i föreningens styrelse.
Extra årsmöte hålls om minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det eller om
styrelsen beslutar det.
Kallelse till årsmöte ska ske minst tio dagar före mötet. Styrelsens verksamhetsberättelse,
bokslut, förslag till dagordning, motioner med styrelsens yttrande samt eventuella förslag
från styrelsen ska finnas tillgängliga för utskick till dem som så önskar.
Vid ordinarie årsmöte bör alltid följande ärenden behandlas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
för det gångna räkenskapsåret
Föredragning av revisionsberättelse avseende det gångna räkenskapsåret
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna räkenskapsåret
Behandling av motioner med styrelsens yttrande
Beslut om föreningens avgift för kommande år
Förslag till verksamhetsplan och budget
Beslut om minsta antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av minst en revisor och en revisorssuppleant
Val av ombud till kongress
Val av valberedning

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal avgör lotten. Val sker med sluten omröstning om
någon begär det. Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i föreningen.
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Motion från enskild medlem ska lämnas till styrelsen senast inom den tid som styrelsen
beslutar. Styrelsens yttrande över motion lämnas senast vid årsmötet.
Vid extra årsmöte får endast behandlas de frågor för vilka mötet är sammankallat.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen ska bestå av minst tre
ledamöter inklusive ordförande. För beslutsförhet krävs att minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen ska
•
•
•
•

verkställa av årsmötet fattade beslut
bereda ärenden inför årsmötet
upprätta förslag till 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

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet med tillhörande handlingar och
styrelsens verksamhetsberättelse ska senast 28 februari överlämnas till revisorerna för
granskning.
Revisorerna ska löpande granska styrelsens verksamhet och räkenskaper samt lämna en
revisionsberättelse till årsmötet.

Som underlag för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisations ansökan om statsbidrag ska
föreningen senast den 30 april till Bröstcancerförbundet skicka in årsmötesprotokoll,
undertecknad verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för det
föregående verksamhetsåret. Bröstcancerförbundet ska ha tillgång till varje
bröstcancerförenings aktuella stadgar där dessa inte finns på föreningens hemsida.

Beslut om att upplösa bröstcancerförening kan bara fattas genom beslut vid två på varandra
följande årsmöten varav ett ordinarie årsmöte. Beslutet ska vid båda dessa tillfällen biträdas
av minst fyra femtedelar av de avgivna rösterna. Föreningen måste upprätta regler för
hanteringen av föreningens tillgångar vid en upplösning. Föreningens tillgångar kan (t ex)
tillfalla Bröstcancerfonden.
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Bröstcancerförbundets insamlingsverksamhet bedrivs genom Bröstcancerfonden, som är en
del av Bröstcancerförbundets verksamhet. Fondmedel kan användas för att främja
verksamhet inom bröstcancerområdet.
Bröstcancerförbundets styrelse kan utse en Fondkommitté för Bröstcancerfonden.

•

Bröstcancerfondens huvudsakliga ändamål

Bröstcancerfonden har bland annat till uppgift att samla in medel för att stödja forskning och
kunskapsutveckling genom stipendier, ge stöd till bröstcancerbehandlade och närstående
samt opinionsbildning, informations-och utbildningsinsatser.
•

Bröstcancerfondens förvaltning

Insamlade medel förvaltas av Bröstcancerförbundets styrelse. Vid beslut om utdelning av
forskningsanslag, stipendier och bidrag gäller allmänna jävsregler. Styrelsen beslutar om
särskild instruktion för förvaltning och utdelning av medel.
•

Forskningskommitté

En Forskningskommitté är tillsatt som rådgivande organ till Bröstcancerförbundets styrelse.
Bröstcancerförbundets styrelse beslutar om utdelning av forskningsanslag/stipendier.
Forskningskommittén kan bestå av ledande forskare inom bröstonkologi, bröstkirurgi,
radiologi, patologi och/eller omvårdnadsvetenskap samt minst två ledamöter ur
Bröstcancerförbundets styrelse.
Forskningskommittén tillämpar jävsregler som uttrycks i 11 § Förvaltningslagen som det
kommit till uttryck i Etikrådets jävsregler.
•

Bröstcancerförbundet lämnar bidrag till Elisabeth Hedins Minne

Ur Bröstcancerfonden beviljas årligen bidrag för flärd till Elisabet Hedins Minne.
Bröstcancerförbundets styrelse fattar beslut om utdelning av bidrag

Beslut om att ändra i Bröstcancerförbundets stadgar ska fattas av kongressen. För sådant
beslut krävs minst två tredjedelars majoritet.

Beslut om att upplösa Bröstcancerförbundet kan bara fattas genom beslut vid två på varandra
följande kongresser varav en ordinarie kongress. Beslutet ska vid båda dessa tillfällen
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biträdas av minst fyra femtedelar av de avgivna rösterna. Vid upplösning av
Bröstcancerförbundet ska Bröstcancerförbundets tillgångar disponeras i överensstämmelse
med Riksförbundets ändamål. En arbetsgrupp där aktuell ordförande och ytterligare minst
två av styrelsens ledamöter ingår ska under utomstående juridisk och ekonomisk vägledning
besluta om disposition. Medlem kan inte göra anspråk på någon del av Riksförbundets
egendom.

Dessa stadgar ska kontinuerligt ses över av Bröstcancerförbundets styrelse och om sådan är
tillsatt, av stadgekommittén. Uppdateringar av till stadgarna hörande policydokument ska
alltid finnas som en informationspunkt på dagordningen vid
ordförandestämmor/kongresser.
Policydokument om tolkning av stadgarna ska kontinuerligt uppdateras och finnas
tillgängliga på Bröstcancerförbundets kansli.
Dessa stadgar antogs vid Riksstämman i november 2014 och reviderades vid Kongressen
2017 och gäller från och med 25 november 2017 och är omedelbart justerade.

***************************************************************************************

Den stadga som antogs vid Riksstämman 2014 har ändrats enligt följande:
•
•
•
•
•

§ 9 Bröstcancerfonden har förändrats, då bestämmelser om insamling genom
Bröstcancerfonden ryms i Bröstcancerförbundets stadgar
§ 10 Övriga fonder har utgått, då medel inte separeras från övrig insamling. Beslut
om att alltjämt dela ut bidrag till Elisabeth Hedins minne sker genom
Bröstcancerfonden. § 10 rör i reviderade stadgar just Stadgar, f.d § 11.
§ 12 Kris, risk och oegentlighet utgår ur stadgan och hanteras i instruktion för kansli
och styrelse genom den revision som beslutades av Kongressen 2017
§ 13 Upplösning är i reviderad upplaga från 2017 § 11
§ 12 Ny paragraf angående stadga samt policydokument och kontinuerlig
uppdatering av dessa.
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