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§ 297
Reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet i Sörmland (KSKF/2017:546)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Sörmland fastställs, för
Eskilstuna kommuns del, i enlighet med samordningsförbundets förslag daterat den
19 september 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Samordningsförbundet i
Sörmland har inkommit med ett förslag till en reviderad förbundsordning, daterad
den 19 september 2017. Samordningsförbundet föreslår att medlemmarna ska
fastställa förbundsordningen.
Av förslaget till reviderad förbundsordning (§ 1) framgår bland annat att förbundets
namn ändras från ”Samordningsförbundet RAR i Sörmland” till ”Finsam
Sörmland”.
Samordningsförbundets medlemmar utgörs av länets kommuner, landstinget,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundets ändamål är att svara för en
finansiell samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet för att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Samordningen sker inom ramen
för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Samordningsförbundets förslag till ändrad förbundsordning har utarbetats utifrån
rekommendationer i en informationsskrift från Nationella rådet för finansiell
samordning.
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret gett arbetsmarknads- och
familjeförvaltningen möjlighet att komma med synpunkter, men inga synpunkter
har lämnats in. Kommunledningskontorets uppfattning är att
samordningsförbundets förslag till revideringar är rimliga och föreslår att
Eskilstuna kommun ska ställa sig bakom förslaget.
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Kommunstyrelsen

Reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet i Sörmland
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Sörmland fastställs, för
Eskilstuna kommuns del, i enlighet med samordningsförbundets förslag daterat den
19 september 2017.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Sörmland har inkommit med ett förslag till en reviderad
förbundsordning, daterad den 19 september 2017. Samordningsförbundet föreslår
att medlemmarna ska fastställa förbundsordningen.
Av förslaget till reviderad förbundsordning (§ 1) framgår bland annat att förbundets
namn ändras från ”Samordningsförbundet RAR i Sörmland” till ”Finsam
Sörmland”.
Samordningsförbundets medlemmar utgörs av länets kommuner, landstinget,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundets ändamål är att svara för en
finansiell samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet för att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Samordningen sker inom
ramen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Samordningsförbundets förslag till ändrad förbundsordning har utarbetats utifrån
rekommendationer i en informationsskrift från Nationella rådet för finansiell
samordning.
En betydande ändring föreslås i § 8 avseende styrelsens beslutsförhet. Det föreslås
att styrelsen ska vara beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. I
nuvarande förbundsordning måste samtliga medlemmar vara representerade för att
styrelsen ska vara beslutsför. Det föreslås också att ordföranden ska ha utslagsröst
vid lika röstetal, samt att ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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§ 9 behandlar beslutanderätt i särskilda frågor, det vill säga mål, riktlinjer, budget
och årsredovisning. Här föreslås att beslut i en sådan fråga kräver att mer än hälften
av ledamöterna deltar, samt kvalificerad majoritet med 5/6. Detta ersätter en
tidigare skrivning om att samtliga ledamöter ska tjänstgöra och att styrelsen ska
vara enig.
I § 10 föreslås ett tillägg som innebär att förbundet inte får ingå borgen eller sätta
sig i skuld utöver vad som är ”sedvanliga krediter för verksamheten”.
I § 16 föreslås ett tillägg som innebär en skyldighet för styrelsen att samråda med
medlemmarna innan beslut om budget fattas.
Utöver detta föreslås ett antal ändringar av mindre betydelse eller redaktionell
karaktär.
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret gett arbetsmarknads- och
familjeförvaltningen möjlighet att komma med synpunkter, men inga synpunkter
har lämnats in. Kommunledningskontorets uppfattning är att
samordningsförbundets förslag till revideringar är rimliga och föreslår att
Eskilstuna kommun ska ställa sig bakom förslaget.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ direktör

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet i Sörmland

Eskilstuna – den stolta Fristaden

DATUM

2017-09-19

DIARIENR
RAR17-05

Reviderad 2017-09-19

Förbundsordning för samordningsförbund
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Sörmland. Samordningsförbundet har inrättats
med stöd av Lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och
bildades den 9 juni 2005.
1§
Förbundets namn
Förbundets namn är Finsam Sörmland.
2§
Förbundets säte
Förbundets säte är Nyköping i Sörmlands län.
3§
Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Landstinget Sörmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund och Trosa.
Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling samt kommunerna gemensamt.
4§
Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs,
Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Trosa geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling,
landsting och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
Medlemmarna ska använda förbundets medel till gemensamma behovsbedömningar av samordnade insatser samt genomförande av dessa i syfte att individerna ska uppnå eller förbättra sin
förmåga att utföra förvärvsarbete.
5§
Styrelsen
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Varje medlem utser vardera 1 styrelseledamot och 1 personlig ersättare, totalt tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare. Ersättare
har närvoro- och yttranderätt.
Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt varje enskild kommun utgör vardera en medlem. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april
året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser
ordförande och vice ordförande.
6§
Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.
Förbundet har till uppgift att:
➢ besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
➢ stödja samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå,
➢ finansiera samordnade insatser för individer vilka syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
➢ besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas,
➢ svara för uppföljning och utvärdering av insatserna samt
➢ upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
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För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna.
Lokala verksamhetsplaner ska upprättas som stöd för hur förbundets medel ska användas.
Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.
7§
Beslutanderätt i särskilda frågor
För beslut om:
➢ mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
➢ budget och årsredovisning för den finansiella samordningen,
krävs att mer än 50% av styrelsen ledamöter deltar samt kvalificerad majoritet med 5/6.
8§
Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till
medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Förbundet får inte ingå borgen och heller inte sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga
krediter för verksamheten.
Förbundsstyrelsen kan initiera medlemsmöten.
9§
Personal
Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen kan delegera till verkställande tjänsteman att
på styrelsens vägnar besluta i viss grupp av ärenden.
Styrelsen har därutöver ansvar för kansliets omfattning vad gäller personal för administrativa
uppgifter.
10§
Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems beslutsordning.
11§
Samråd
Styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas t.ex. rörande budget och
verksamhetsplan.
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få yttranden och upplysningar, som behövs
för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
12§
Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid svensk allmän domstol.
13§
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
den andel medlemmen bidragit med i den finansiella samordningen.
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat
sätt. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna ska därvid vara sådan att försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt de kommuner
som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före förbundets verksamhetsår.
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Förbundets ekonomiska resultat i årsbokslut kan balanseras över till nästkommande budgetår.
14§
Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för
de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen
fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.
15§
Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor utsedd av Försäkringskassan och av en revisor utsedd av Nyköpings kommun. Revisorer utses i övrigt enligt bestämmelserna i 25 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Revisorer utses för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige
i landsting och kommuner har ägt rum.
16§
Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet
med vad som sägs i 17§.
17§
Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en part utträder.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 13§. Förbundsstyrelsen beslutar om och
svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.
18§
Ersättning till ledamöter, personliga ersättare och revisorer
Arvoden och ersättningar till ordförande, ledamöter och personliga ersättare bekostas av
samordningsförbundet och fastställs utifrån Försäkringsdelegationens principer vilka har statlig norm som grund (SFS1992:1299). Närvarande ersättare som inte tjänstgör arvoderas.
Revisorer som medlemmarna utser arvoderas av Samordningsförbundet utifrån samma princip som tillämpas i Regionförbundet Sörmland i den mån inte annat sägs i 25 § i lagen om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Statens revisorer arvoderas enligt särskild
ordning.
19§
Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska publiceras på samordningsförbundets hemsida samt tillkännages hos varje medlem enligt gängse regler och rutiner.
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20§
Arkivtillsyn
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen
(1990:782) åvilar Nyköpings kommun.
21§
Förslag om stadgeändring
Förslag om stadgeändring är giltigt om förbundsstyrelsen är beslutsför enligt 6§ och samtliga
närvarande ledamöter är eniga.
Beslut om stadgar tas av samtliga medlemmar.
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Förbundsordning för samordningsförbund
Förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Samordningsförbundet har
inrättats med stöd av Lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och bildades den 9 juni 2005.
1§
Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet RAR i Finsam Sörmland.
2§
Förbundets säte
Förbundets säte är Nyköping i Sörmlands län.
3§
Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Landstinget Sörmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund och Trosa.
Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling samt kommunerna gemensamt.
4§
Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs,
Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Trosa geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling,
landsting och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
Medlemmarna ska använda förbundets medel till gemensamma behovsbedömningar av samordnade insatser samt genomförande av dessa i syfte att individerna ska uppnå eller förbättra sin
förmåga att utföra förvärvsarbete.
5§
Inträde
Kommun i Sörmlands län kan när de så önskar ansöka om att bli medlem i förbundet. Ansökan om medlemskap från en kommun ställs skriftligt till förbundets styrelse. Inträde ska ske
1 januari första kalenderåret efter inträdesansökan. Medlemskap beviljas endast för hela
kalenderår.
Förbundets styrelse beslutar om ansökande kommun skall antas som medlem. En förbundsmedlem är skyldig att anta pågående plan för förbundets verksamhet och ekonomi
som är fastställd enligt 16§.
6§
Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år fr.o.m. nästkommande årsskifte. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska
mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 18§.
7§
Styrelsen
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Varje medlem utser vardera 1 styrelseledamot och 1 personlig ersättare, totalt tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare. Ersättare
har närvoro- och yttranderätt.
Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt varje enskild kommun utgör vardera en medlem. Ledamöter och ersättare väljs första gången från och med den 1 maj 2005
till och med den 31 mars 2007. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från
och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt
rum. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.
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8§
Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. samtliga medlemmar är representerade i förbundsstyrelsen.
Förbundet har till uppgift att:
➢ besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
➢ stödja samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå,
➢ finansiera samordnade insatser för individer vilka syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
➢ besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas,
➢ svara för uppföljning och utvärdering av insatserna samt
➢ upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna.
Lokala verksamhetsplaner ska upprättas som stöd för hur förbundets medel ska användas.
Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.
9§
Beslutanderätt i särskilda frågor
För beslut om:
➢ mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
➢ budget och årsredovisning för den finansiella samordningen,
krävs att samtliga ledamöter tjänstgör i förbundsstyrelsen och är eniga mer än 50% av styrelsen ledamöter deltar samt kvalificerad majoritet med 5/6.
10§
Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till
medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Förbundet får inte ingå borgen och heller inte sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga
krediter för verksamheten.
Förbundsstyrelsen kan initiera medlemsmöten.
11§
Personal
Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen kan delegera till verkställande tjänsteman att
på styrelsens vägnar besluta i viss grupp av ärenden.
Styrelsen har därutöver ansvar för kansliets omfattning vad gäller personal för administrativa
uppgifter.
12§
Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems beslutsordning.
13§
Samråd
Styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas t.ex. rörande budget och
verksamhetsplan.
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Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få yttranden och upplysningar, som behövs
för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
14§
Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid svensk allmän domstol.
15§
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
den andel medlemmen bidragit med i den finansiella samordningen.
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat
sätt. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna ska därvid vara sådan att försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt de kommuner
som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före förbundets verksamhetsår.
Förbundets ekonomiska överskott resultat i årsbokslut kan balanseras över till nästkommande budgetår.
16§
Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för
de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen
fastställer budgeten. Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår). För ett nybildat samordningsförbund fastställs
budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet. senast den 30 november budgeten
för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.
17§
Mandattid för revisorer Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor utsedd av Försäkringskassan och av en revisor utsedd av Nyköpings kommun. Revisorer utses i övrigt enligt bestämmelserna i 25 § i lagen om finansiell samordning (SFS nr:
2004:793) av rehabiliteringsinsatser.
Revisorer utses för perioden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 mars 2011.
Härefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av
fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.
18§
Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en part utträder.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 15§. Förbundsstyrelsen beslutar om och
svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.
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19§

Ersättning till ledamöter, personliga ersättare och revisorer och revisorsersättare
Arvoden och ersättningar till ordförande, ledamöter och personliga ersättare bekostas av
samordningsförbundet och fastställs utifrån Försäkringsdelegationens principer vilka har statlig norm som grund (SFS1992:1299). Närvarande ersättare som inte tjänstgör arvoderas.
Revisorer som medlemmarna utser arvoderas av Samordningsförbundet utifrån samma princip som tillämpas i Regionförbundet Sörmland i den mån inte annat sägs i 25 § i lagen om
finansiell samordning (SFS 2004:793) av rehabiliteringsinsatser. Statens revisorer arvoderas
enligt särskild ordning.
20§
Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla publiceras på samordningsförbundets hemsida samt tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun. hos varje medlem enligt gängse regler och rutiner.
21§
Arkivtillsyn
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen
(1990:782) åvilar Nyköpings kommun.
22§
Förslag om stadgeändring
Förslag om stadgeändring är giltigt om förbundsstyrelsen är beslutsför enligt 8§ och samtliga
närvarande ledamöter är eniga.
Beslut om stadgar tas av samtliga medlemmar.
23§
Förbundets bildande
Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under förutsättning att samtliga medlemmar då godkänt denna förbundsordning.
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