
 

 

 
 

Stadgar för PIO 

Primär immunbrist 

organisationen 
 

Reviderade 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 
Stadgar för PIO Primär immunbrist organisationen  

Reviderade vid årsmötet år 2012 



Stadgar för PIO  

Primär immunbrist organisationen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

1§ Namn 

Organisationens namn är ”Primär immunbrist 

organisationen”, förkortas PIO. 

 

2 § Ändamål 

Primär immunbrist organisationen (PIO) är en 

intresseorganisation för personer med någon form av 

primär immunbristsjukdom och deras närstående samt 

enskilda personer som stödjer organisationens syften. De 

primära immunbristsjukdomarna orsakas av medfödda 

defekter i individens infektionsförsvar. Dessa brister kan 

visa sig redan vid födseln eller senare i livet. Detta gäller 

oavsett om sjukdomen är svår eller lindrig, om orsaken är 

känd eller inte eller om den drabbar en specifik cell, 

biologisk substans eller mer omfattande delar av 

immunförsvaret. Se vidare WHO:s lista över primära 

immunbrister. 

 

PIO ska tillvarata medlemmarnas intresse genom 

att utifrån tanken om alla människors lika värde – hävda 

personers med primär immunbrist samt närståendes rätt 

till delaktighet och jämlikhet på alla områden 

att inom och utom organisationen utöva upplysande och 

rådgivande verksamhet 

att genom sammankomster och personliga kontakter 

stödja personer med primär immunbrist och deras 

närstående 

att företräda personer med primär immunbrist inför 

myndigheter och andra instanser  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

att initiera och stödja sådan forskning och utveckling som  

tillvaratar personers med immunbrist intressen och i det 

avseendet tillgängliga resurser inom och utom landet 

kommer samtliga personer med immunbrist till del samt 

att vården i sin helhet får en utformning som är lämplig 

för dessa personer 

att verka för att stärka personers med primär immunbrist 

ställning i förhållande till samhället i stort och till 

sjukvården 

att verka för internationellt samarbete beträffande ovan 

nämnda punkter 

 

Organisationen är partipolitiskt och religiöst neutral. 

Ekonomiska tillgångar får enbart användas för 

ovanstående syften. 

 

3 § Organisationen 

PIO är en riksorganisation, som organiseras genom 

årsmötet. Årsmötet utser styrelse och revisorer. 

Organisationen är uppdelad i läns- och regionavdelningar, 

som medlemmarna ingår i. Läns- och regionavdelningarna 

ska uppfylla organisationens stadgar och ändamål.  

Medlemmarna kan om de önskar bilda nya läns- och 

regionavdelningar efter ansökan och godkännande hos 

PIO:s styrelse. 

 

4 § Medlemskap 

Rätt till medlemskap har var och en som för egen eller 

annans del är intresserad av frågor som berör personer 

med primär immunbrist. Medlemskap erhålles genom att 

betala in den fastställda medlemsavgiften till PIO.  

Årsavgiften fastställs av årsmötet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Medlem som trots påminnelse inte betalat medlemsavgift 

under ett kalenderår, anses ha utträtt ur organisationen per 

följande årsskifte. 

 

Medlem som skadar organisationens verksamhet eller 

bryter mot organisationens stadgar kan efter verkställd 

utredning uteslutas ur organisationen. Styrelsen beslutar 

om uteslutning. Utesluten medlem kan överklaga beslutet 

på årsmötet. 

 

5 § Årsmöte 

PIO:s högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska 

hållas varje år före mars månads utgång på tid och plats 

som årsmötet eller styrelsen på uppdrag av årsmötet 

fastställer. Styrelsen kan däremellan inkalla extra möte. 

Kallelse och dagordning till årsmöte ska utsändas till 

medlemmarna senast fyra veckor före mötesdagen och till 

extra möte ska kallelse utsändas senast två veckor före 

mötesdagen.  

 

Vid årsmötet ska alltid följande förekomma:  

a) öppnande av mötet   

b) val av justeringsmän tillika rösträknare 

c) antagande av arbetsordning     

 d) frågan om mötets stadgeenliga utlysande   

e) val av mötespresidium 

f) styrelsens verksamhetsberättelse    

g) revisionsberättelse   

h) ansvarsfrihet för styrelsen  

i) verksamhetsplan och preliminär budget   

j) fastställande av arvodesreglemente  

k) val av föreningens ordförande 



 

 

 

 

l) val av två ledamöter i styrelsen samt tre-fem 

suppleanter   

m) val av valberedning bestående av två-tre personer 

n) val av två revisorer plus en ersättare 

o) val av forskningsråd bestående av fem ledamöter  

plus en fristående konsult 

p) fastställande av medlemsavgift   

q) fastställande av prenumerationsavgift för PIObladet 

r) presentation av medicinskt råd om sådant finns 

s) presentation av ny läns- och regionavdelning om  

sådan finns 

 

Varje närvarande medlem över 18 år är röstberättigad. 

Årsmötet är beslutsmässigt om minst fem medlemmar, 

utöver sittande styrelse och anställda i PIO, är närvarande. 

Styrelsen har ej rösträtt i frågor som berör ansvarsfrihet, 

ekonomisk förvaltning samt val av revisorer. 

 

Vid årsmötet får endast beslutas i sådana frågor som 

framgår av årsmöteshandlingarna. Fråga som anmäls när 

dagordningen antas kan tas upp för diskussion, men beslut 

kan ej fattas i frågan. 

 

Årsmötesbeslut fattas, om ej annat stadgats, med enkel 

majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska 

mötesordföranden fälla utslag. Är mötesordförande ej 

röstberättigad avgörs frågan med hjälp av lottning. Om 

votering begärs ska den ske genom öppen omröstning, 

förutom vid personval då sluten omröstning ska 

genomföras. Votering får endast begäras av den som har 

rösträtt vid årsmötet. Vid personval kan votering bara 

begäras om det finns fler nominerade utöver 



 

 

 

 

 

 

 
 

valberedningens förslag. Endast nominerade personer är 

valbara. Vid val med slutna sedlar ska valsedel omfatta 

högst det antal namn valen avser. I annat fall ska valsedel 

anses ogiltig. Vid lika röstetal vid personval ska lotten 

fälla utslag.   

 

Valberedningen föreslår till årsmötet kandidater till de val 

som ska göras till organisationens olika förtroendeposter. 

Alla medlemmar har rätt att nominera kandidater till 

valberedningen. Nominering till val på årsmötet ska vara 

inlämnad till valberedningen senast den 15 januari och 

den nominerade ska dessförinnan vara tillfrågad och ha 

accepterat nominering. Endast medlemmar kan väljas till 

förtroendeuppdrag inom organisationen. Undantag från 

detta är uppdrag som revisor. Anställda i PIO och deras 

anhöriga är inte valbara till förtroendeposter. 

Valberedningens förslag samt övriga nomineringar som 

kommit valberedningen tillhanda ska bifogas inbjudan till 

årsmötet. 

 

Ordförande väljs för en mandatperiod på ett år. Övriga 

fyra styrelseledamöter väljs för en mandatperiod på två år 

på så sätt att två av dem väljs det ena året och de andra två 

följande år. Medlemmar med primär immunbrist eller 

vårdnadshavare till barn med primär immunbrist har 

företräde till ordförandeposten och två ledamotsposter. 

Suppleanter, forskningsråd, valberedning och revisorer 

väljs för en mandatperiod på ett år i taget. Forskningsrådet 

ska bestå av fem ledamöter, varav två till tre 

forskningsaktiva inom området primär immunbrist. Minst 

två av forskningsrådets ledamöter ska vara ledamöter från 

den ordinarie styrelsen, varav ordförande i 



PIO ska vara en av dessa. Den fristående konsulten ska 

vara en läkare med stor vetenskaplig erfarenhet. 

 

6 § Motioner och förslag 

Varje medlem har rätt att skriftligen framföra förslag till 

styrelsen eller årsmöte/extra möte.  

 

Förslag/motioner som ska behandlas på möte ska 

skriftligen ges till ordförande två månader före mötet. Så 

långt möjligt bör framställda förslag utsändas till 

medlemmarna före mötet. 

 

Om mötet beslutar kan förslag tas upp för diskussion även 

om de ej anmälts enligt ovan. 

 

7 § Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter 

samt tre-fem suppleanter valda av årsmötet. Suppleanter 

har endast rösträtt i styrelsen då de ersätter ordinarie 

ledamot.  

 

Styrelsen konstituerar sig och utser vice ordförande. Till 

sekreterare och ekonomiskt ansvarig utses ledamot eller 

anställd i PIO. Anställda i PIO äger inte rätt att delta i 

beslut.  

 

Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet. Den 

ska verka i enlighet med organisationens stadgar, antagna 

direktiv och efter på möte uppdragna riktlinjer. Styrelsen 

anställer personal samt beslutar om arbetsordning och 

anställningsvillkor. Styrelsen ska avge 

verksamhetsberättelse till årsmötet. Styrelsen ansvarar för 



att kallelse till årsmötet utsänds fyra veckor innan årsmöte 

och två veckor före extra möte.  

 

Styrelsen samlas på kallelse av ordföranden eller när 

minst tre av ledamöterna så begär. Vid sammanträde ska 

beslutsprotokoll föras. Protokoll sänds för kännedom till 

suppleanter, revisorer och valberedning. Styrelsen äger 

rätt att till sammanträde adjungera utomstående, som 

därvid äger yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är 

närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.  

 

Läns- och regionavdelningarnas ordförande ska 

adjungeras till minst ett styrelsemöte per år. Om läns- och 

regionavdelningens ordförande är ordinarie ledamot eller 

suppleant i riksorganisationens styrelse eller inte kan 

närvara har läns-/regionavdelningen rätt att utse en 

ordinarie ledamot från sin läns-/regionavdelningen som 

ersättare. 

 

Styrelsen äger rätt att utse arbetsutskott. Arbetsutskottet 

ska förbereda ärenden till styrelsen och besluta i ärenden 

angivna i särskild, av styrelsen, fastställd 

delegationsordning. 

 

8 § Ekonomi 

Styrelsen utfärdar attestregler samt utser de personer som 

ska vara firmatecknare och teckna avtal.  

 

Årsredovisning, bokföring samt styrelsens förvaltning ska 

granskas av två revisorer, varav en auktoriserad revisor, 

 



som väljs vid årsmötet. Revisionsberättelsen ska avges till 

årsmötet.  

 

Kalenderår utgör räkenskapsår och verksamhetsår. 

 

Redovisningshandlingar för läns-/regionavdelningarnas 

årsverksamhet översänds snarast efter läns- och 

regionavdelningens årsmöte till riksföreningen för för 

kännedom och vidareredovisning enligt PIO:s riktlinjer 

för läns- och regionavdelningar. 

 

9 § Ändring av stadgar 

Förslag till ändring av stadgar behandlas på ordinarie 

årsmöte under förutsättning att nytt stadgeförslag av 

styrelsen finns tillgängligt för medlemmarna senast i 

samband med utsändningen av dagordning enligt 5 §. 

Beslut ska för att äga giltighet fattas med majoritet, 

omfattande minst 2/3 av antalet deltagande i röstningen. 

 

10 § Upplösning av organisationen 

För upplösning av riksorganisationen fordras beslut av ett 

enhälligt årsmöte eller av två på varandra följande 

årsmöten med enkel majoritet. Om organisationen 

upplöses ska organisationens styrelse ansvara för att 

eventuella tillgångar ska bilda en fond som har till uppgift 

att använda tillgångarna så att de gagnar personer med 

primär immunbrist. 

 





 

 


