
 Stadgar för HOBS – Hälsa oberoende av storlek 
Antagna vid HOBS – Hälsa oberoende av storlek årsmöte 2020-11- 19 

HOBS – Hälsa oberoende av storleks ändamål och 
organisation 

§1    Förbundets namn.

a. Förbundets namn är HOBS – Hälsa oberoende av storlek.

b. HOBS – Hälsa oberoende av storlek är ensam ägare till firmanamnen ”HOBS –

Hälsa oberoende av storlek”, ”Överviktigas riksförbund”, ”ÖR riks”, samt ”ÖR”.

c. Riksförbundet är ensam ägare till logotypen.   samt

HOBS – Hälsa oberoende av storlek är ensam ägare till hemsidorna www.hobs.se,

www.overvikt.se samt www.hobs.nu .

§2   Värdegrund

a. HOBS – Hälsa oberoende av storlek är ett partipolitiskt och religiöst obundet

förbund.

b. Förbundet och medlemsföreningar/länsföreningar ska arbeta för alla har rätt till en

jämlik vård och för en jämlik hälsa. De ska även arbeta främjande och förebyggande

för en livslång hälsa. Förbundet ska även arbeta för att främja allas lika värde

oberoende av storlek och därmed verka för att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv.

c. Vi tillåter ingen form av diskriminering eller missgynnande. Med diskriminering

avser vi, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Dessutom

får ingen negativ särbehandling utifrån kroppsstorlek göras.

§3   Verksamhet

Verksamheten ska verka för rätten till god och jämlik hälsa för alla.  

a. Påverka på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

b. Främja utvecklingsarbete och forskning i syfte att förbättra livssituationen för alla

oberoende av storlek. Samt att arbeta förebyggande utifrån ett folkhälsoperspektiv.

c. Verkar för att patienten ska bli mer delaktiga i den vård som erbjuds personer som

lever med övervikt eller obesitas.

d. Verka för Nolltolerans mot viktstigma i samhället.

http://www.hobs.se/
http://www.overvikt.se/
http://www.hobs.nu/


e. Verka för att bemötandet av personer oberoende av storlek förbättras inom vård och 

skol och barnomsorg samt övriga aktörer i samhället.  

§4   Medlemskap  

a. Medlemskap är öppet för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften 

betalas årligen. Det finns två olika medlemskap, stödmedlem och medlem i 

förbundets anslutna medlemsförening/länsföreningar. 

Medlemsförening/länsförening söker inträde i förbundet till förbundsstyrelsen som 

fattar beslut. 

 

b. Medlemsförening/länsförening skall hålla sitt årsmöte senast under mars månad och 

inkommit med verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och revisionsberättelse där 

bl.a. antalet medlemmar per årsskiftet framgår senast den 31/3. 

 

c. Medlemskapet i HOBS – Hälsa oberoende av storlek riksförbund avslutas när 

medlemsföreningen/länsförening vid ett årsmöte beslutat utträda ur HOBS – Hälsa 

oberoende av storleks riksförbund. Anmälan skall göras skriftligt och ett styrkt 

protokollsutdrag skall bifogas. Medlemsföreningens/länsföreningens medlemmar 

kommer erbjudas att överföras till HOBS – Hälsa oberoende av storleks riksförbund. 

  

d. Medlemsförening/länsförening eller enskild medlem som uppenbart skadar 

riksförbundets verksamhet eller bryter mot dess stadgar. Riksförbundet eller 

medlemsföreningen/länsförening skall inför beslut om ev. uteslutning skicka ett 

rekommenderat brev till ordförande för medlemsföreningen/länsförening eller 

medlemmen. Beslut om uteslutande får inte fattas förrän 

medlemsföreningen/länsföreningen eller medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom 

30 dagar. Om medlemsföreningen/länsföreningen eller medlemmen inte svarar, 

verkställs uteslutningen. Medlemsföreningens/länsföreningens medlemmar kommer 

erbjudas att överföras till HOBS – Hälsa oberoende av storleks riksförbund som 

stödmedlem. 

§ 5.   Medlemsavgiften 

• Medlemsavgiften till riksförbundet bestäms av årsmötet.  

Medlemsföreningarna/länsföreningar har att uppbära medlemsavgifter för de 

personer som söker medlemskap/förnyelse av medlemskap. För att räknas som 

medlem måste medlemsavgiften vara betald under perioden 1 januari- 31 december 

årligen. Detta ska vara registrerat hos riksförbundet senast den 31 december. 

 

§ 6   Medlemsföreningarna/länsföreningarna beslutar själva sin medlemsavgifts 
storlek på årsmöte 

 
§ 7.  Verksamhetsår 

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 



§ 8   Årsmötet  
 

a. Röstberättigade är utsedda representanter för medlemsförening som uppfyllt sina 

skyldigheter mot riksförbundet. Medlemsföreningens/länsföreningens röstetal 

avgörs av antalet medlemmar och på tionde medlem får föreningen en röst per varje 

påbörjat tiotal. Antalet medlemmar med rösträtt rapporteras in senast den 31/1 till 

förbundsstyrelsen.  

 

b. Ordinarie årsmöte genomförs under perioden april till och med maj. 

 

• Kallelse till årsmötet ska ske skriftligt senast 30 kalenderdagar före mötet. 

Handlingar till årsmötet bör finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor före 

årsmötet, samt även utsändas till den som så begär. Vid årsmötet kan bara de 

punkter som finns på dagordningen avhandlas. 

 

• Styrelsens mandattid ska vara två år. Därvid ska varje år en del av styrelsen väljas så 

att inte hela styrelsen avgår samtidigt. 

 

• Suppleanter väljs på ett år och ersätter ordinarie ledamot med full beslutanderätt då 

ordinarie meddelat förhinder eller avsagt sig sitt uppdrag fram till kommande 

årsmöte. 

 

• Motioner och propositioner skall vara riksförbundet tillhanda senast 31/3. 

 

• Medlemsföreningens/länsföreningens representeras av den kvot som årsmötet 

beslutat. Som underlag för antalet röster ligger den inskickade revisionsrapporten 

(se §4 b).   

 

Dagordning skall innefatta följande punkter:  

1. Mötets öppnande 

2. Upprättande av röstlängd 

3. Val av ordförande för årsmötet 

4. Val av sekreterare för årsmötet 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Beslut om stämmans behöriga utlysande 

7. Redovisning av verksamhetsberättelse 

8. Godkännande av verksamhetsberättelsen 

9. Redovisning av den ekonomiska berättelsen 

10. Godkännande av den ekonomiska berättelsen 

11. Fastställande av balansräkning 

12. Beslut om att föra över tillgångar till nästkommande budgetår  

13. Redovisning av revisionsberättelsen 

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

15. Fastställande av verksamhet och budget för nästkommande verksamhetsår 

16. Fastställande av medlemsavgiften för det kommande året 

17. Fastställande av kvot för medlemsföreningarnas röstetal för nästkommande år 



18. Val av styrelserepresentanter i tur att avgå 

Förbundsordförande 

Kassör 

Sekreterare.  

19. Ordinarie ledamöter 

20. Suppleanter 

21. Val av två revisorer fram till nästa årsmöte 

22. Val av valberedning bestående av tre personer fram till nästa årsmöte varav en utses som 

sammankallande 

23. Inkomna propositioner och motioner 

24. Mötets avslutande 

 

Extra årsmöte 

• Extra årsmöte hålls när förbundsstyrelsen finner det nödvändigt eller när minst en 

tredjedel av medlemsföreningarna/länsförening påkallat sådant möte.  

 

• Kallelse till extra årsmöte skall skriftligen utsändas minst 21 kalenderdagar före 

årsmötet och innehålla uppgift om vad som skall behandlas vid mötet. Vid extra 

årsmöte kan endast beslut fattas i ärende som angivits i kallelsen. 

 

§ 9   Förbundsstyrelsen 

a. Förbundsstyrelsen handhar ledningen av förbundets verksamhet i enlighet med dess 

stadgar och årsmötesbeslut samt har att tillse att förbundets ekonomi och bokföring 

är ordnad på betryggande sätt. 

 

b. Förbundsstyrelsen består av minst förbundsordföranden, kassör och sekreterare. 

Max 7 ledamöter. Mandatperioden för ordinarie styrelsepost är två år. Hänsyn bör 

tas så att inte alla styrelseledamöter avgår samtidigt.  

 

c. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.  

 

d. Om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet vid årsmötet ska samtliga ordinarie 

ledamöters och suppleanters platser ställas till förfogande.  

 

e. Om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet ska valberedningen omgående söka och 

tillsätta en Interimsstyrelse fram till extra årsmöte. 

 

§ 11   Revisorer 

a. Förbundsstyrelsens verksamhet och förbundets räkenskaper ska granskas av en 

revisor utsedd av årsmötet. 

 

b. Om revisorn uppdagar allvarliga brister i den ekonomiska förvaltningen ska de 

skriftligen meddela styrelsen som då ska utlysa extra årsmöte om så erfordras.  



§ 12   Firmateckning 

a. Förbundsstyrelsens ledamöter eller särskild utsedd firmatecknare vald av 

förbundsstyrelsen äger rätt att, två i förbundet, teckna förbundets firma. Detta ska 

uppges i förbundets konstitueringsprotokoll.  

§ 13   Motioner  

a. Varje medlem i förbundet har rätt att inlämna motion till årsmötet. Enskild medlem 

skickar sin motion till sin medlemsförening/länsförening som bearbetar och skickar 

motioner med kommentarer till riksförbundet.  

 

b. Medlemsförening/länsförening skall lämna in medlemsmotioner och egna motioner 

senast 31/3 till förbundsstyrelsen eller 31 kalenderdagar innan extra årsmöte.  

§ 14   Ändring av stadgar  

a. Förslag till ändring av förbundets stadgar behandlas av ordinarie årsmöte. 

 

b. Nytt stadgeförslag skall skickas ut tillsammans med kallelse till årsmöte och finnas 

tillgängligt på hemsidan tillsammans med övrigt material till årsmötet  

 

c. Beslut att ändra förbundets stadgar ska för att äga giltighet fattas på två på varandra 

följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum. Det ena av dessa kan vara 

ett extra årsmöte.  

 

d. Beslut skall för att äga giltighet fattas med en majoritet på minst två tredjedelar av 

de röstberättigade. 

§ 15. Förbundets upplösning  

a. Beslut om förbundets upplösning skall fattas på två efterföljande medlemsmöten 

varav det ena är ordinarie årsmöte. Ska för att äga giltighet biträdas av två 

tredjedelar av de röstberättigande.  

 

b. Upplöses förbundet ska eventuella tillgångar disponeras på sätt som medlemsmötet 

beslutar vid upplösningen. Dock skall i första hand eventuella tillgångar tillfalla den 

eller de medlemsföreningar/länsföreningar som har intresse av att fortsätta arbetet i 

HOBS anda. 

 

 

 


