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Från verksamhetsledaren 
År 2015 har redan tagit ordentlig 
fart och när du läser denna tidning 
har Syskonbandets första evene-
mang av större slag ägt rum. Vi har 
då nämligen haft en helg om och 
av bön i vår egen föreningslokal i 
Stockholm. Om hur helgen blev får 
ni läsa i nästa nummer men redan 
nu delar jag några tankar om bön.  
Det finns så många olika sätt på att 
be och också åsikter om de olika 
sätten att uttrycka bön. Jag tror det 
är vi människor som har åsikter 
och som ändrar sig. Gud som är 
den samme i olika tider och platser 
är nog mer öppen för variationerna.  
Kung David som levde för flera tu-
sen år sedan bad och hyllade Gud i 
dans och som det står beskrivet 
verkar det inte ha handlat om en 
liten stilla dans utan med fullt ös: 
”David och hela Israel dansade 
framför Gud med liv och lust och 
sjöng till lyror, harpor och tamburi-
ner, till cymbaler och trumpeter.” (1 
Krön 13:8). Ändå ansågs dans av 
kristna långt in på 1900-talet vara 
något helt ovärdigt som alls inte 
fick förekomma i kyrkorna. Idag har 
denna inställning emellertid föränd-
rats på nytt och det är populärt 
med lovsångsdans i kyrkorna. 
Kanske ska vi dansa mer i vår bön 
till Gud?  
Att använda sig av radband är nå-
got som är främmande för de flesta 

av oss som är uppvuxna i den pro-
testantiska traditionen men som är 
till hjälp i den dagliga bönen för den 
som är van vid det katolska eller 
ortodoxa sättet, så som det också 
var troligen för alla troende kristna 
här i Sverige för några hundra år 
sedan. Bandets kulor eller stenar 
hjälper den som ber att på ett sys-
tematiskt sätt påminna sig om olika 
bibelhändelser, fundera över dess 
betydelse här och nu, och att be 
exempelvis ”Fader vår” som Jesus 
själv lärde ut. Kanske ska vi an-
vända systematisk ordning mer i 
vår bön till Gud?  
När jag tänkt mig att koncentrerat 

vara i bön och tacksamhet inför 

Gud så fladdrar ofrivilligt mina tan-

kar lätt iväg på alla möjliga håll. De 

fladdrar till banala funderingar så 

som vilka kläder jag ska ha på mig 

nästa dag, om det finns någon 

mjölk kvar eller om jag ska gå och 

köpa det, och planering av vilken 

mat vi ska bjuda deltagarna på un-

der Syskonbandets bönehelg. 

Kanske ska jag prova nya sätt mer 

i min bön till Gud – dansa, använda 

radband, eller något helt annat.  

Har du hittat ett sätt som passar 

dig att uttrycka bön? Kanske ska 

det här året få bli ett år då du och 

jag vågar prova nya sätt och vara 

mer i bön till Gud?  

Tina Hanson  
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Medlemsnytt 
Ny synskadad medlem 
Ingegerd Fastegård, Orsa 
 

Nya stödjande medlemmar 
Irene Elmefeldt, Hjo  
Anders Anderberg, Svanesund 
Margareta Artursson, Örebro 
 

Till fridens hem 
Barbro Vännesdotter, Stockholm. 
2014-11-21 
Jonny Forsström, Ekenäs, Finland. 
2014-12-06  
Gert Rosencrantz, Stockholm. 
2015-01-24 
 
Till minne av Gert Rosencrantz 
Farväl till en otrolig vän. Då jag, 
Maud, blev synskadad för 42 år se-
dan träffade jag Gert och hans fru 
Tyra som bodde i en villa i Häs-
selby. 
De senaste 30 åren har Gert bott i 
Gröndal och varit en trogen besö-
kare i Gröndalskyrkan. Gert hade 
sin punktskriftspsalmbok och kyrk-
värdarna slog alltid upp i förväg de 
psalmer som var aktuella varje 
söndag. 
Gert var en duktig ledarhundsfö-
rare. Vi hade en bibelstudiegrupp i 
över 20 år där Gert var med. Gert 
var politiskt verksam i landstinget 
för Folkpartiet och nämndeman i 
tings- och hovrätt. Gert var enhets-
chef för jourhavande kurator i 
Stockholm under sin yrkesverk-
samma tid. 
Gert var alltid så artig och omtänk-
sam. Vi satt ofta på hans balkong 
och skämtade. 
Vi tackar Gert för vad han betytt för 
oss. 

Maud Lindberg och Olle Andersson 
 

Vi vill för Syskonbandets räkning 
även tacka för de gåvor som har 
kommit in till Syskonbandet till 
minne av Gert. 
Ronny och Tina 
 

Medlemsavgift 2015 
Nu är det hög tid att betala in med-
lemsavgiften för 2015 om du inte 
redan har gjort det. Är du kristen 
synskadad medlem ska du betala 
senast 31/3 för att få vara med och 
rösta i styrelsevalet. Som vanligt 
får alla medlemmar kraftigt sub-
ventionerade priser på våra evene-
mang och vår tidning skickad till 
sig. 
 

Årsmötesdagar på väst-
kusten 
När våren åter spirar för fullt möts 
vi för härliga dagar tillsammans i 
gemenskap på Helsjöns folkhög 
-skola i sydvästra Västergötland! 
ALLA välkomnas varmt!  
Tema 
Rubriken för dessa dagar som ett 
genomgående tema är ”Trygg i 
tron”. 
Upplägg 
Vi startar efter incheckning torsda-
gen den 30 april med att äta till-
sammans kl 17 och får sedan veta 
mer om folkhögskolan, platsen vi 
befinner oss på och om varandra 
innan vi avslutar aftonen med an-
dakt. På fredagen leder Lars-Ove 
Arnesson oss i bibelstudium och 
samtal utifrån temat ”Trygg i tron”. 
Vi njuter av den vackra omgivning-
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en och badplats finns för den som 
mäktar sig till ett dopp i Helsjön. 
Enskilt samtal och bön kommer er-
bjudas och till kvällen riktar vi min-
nen och sinnen till fjärran länder dit 
Syskonbandet nått och har syskon-
band. Lördagens för- och eftermid-
dag ägnas åt föreningens årsmöte 
och på kvällen öppnas scenen ef-
terlängtat upp till alla som vill bidra 
med något för oss andra att njuta, 
skratta eller gråta till. Söndagen 
den 3 maj firar vi gudstjänst till-
sammans i skolkapellet innan vi 
avslutar med lunch före hemfärd.  
Lovsångsband 
Varje dag kommer vi ha andakt och 
sjunga tillsammans. Kan du spela 
ett instrument eller sjunga och 
skulle vilja ansvara för sången vid 
några tillfällen tillsammans med 
några andra? Hör då av dig så 
snart som möjligt så ordnar vi med 
det!  
Resa 
Gemensam buss erbjuds tur och 
retur från Göteborg central till Hels-
jöns folkhögskola. Du betalar 150 
kr för tur och retur. Bussen går från 
Göteborg C kl 15.30 på torsdagen 
och är tillbaka på söndagen kl 
14.30. Syskonbandet erbjuder dig 
resesubvention för den del av din 
resa som överstiger 500 kr (med 
maximalt 700 kr). För dig som tar 
dig med egen bil/taxi är adressen 
Helsjön 1, Horred.  
Pris 
Följande kraftigt subventionerade 
pris gäller för medlemmar som be-
talat medlemsavgift och inkluderar 
all mat, logi, program och tillgäng-
liga ledsagare.  

Del i trebäddsrum: 850 kr 
Del i tvåbäddsrum: 1100 kr 
Enkelrum: 1550 kr 
Barn under 12 år: Halva priset  
Lakan & handduk: 80 kr 
Anmälan 
Senast 1 april till Tina på Syskon-
bandets kansli, 08-641 30 95 eller 
tina@syskonbandet.se. 
Välkommen! 
Tina Hanson 
 

Rätt svar i tävlingen 
I förra numret av tidningen fanns 
det en tävling med jul-tema. Ovan-
ligt många svar och glada kom-
mentarer kom in och det uppskatt-
tas! 
Här är de rätta svaren: 
1. Lukas 
2. Stefan 
3. Nejlika 
4. Augustus 
5. Snäll 
6. Lutfisk 
7. Knut 
8. Tyko 
9. Otta 
10. Adam 
Vinnare blev Siv Skoglund i Säffle. 
Vi gratulerar och skickar ett fint pris 
med posten! 
 

Syskon emellan 
Glad och tacksam hälsning från 
Dominique   
Många av er känner till Dominique 
Adou och hennes beklämda situat-
ion gällande uppehållstillstånd och 
jag vet att ni är många som bett för 
henne. Hon kom från Elfenbens-
kusten till Sverige 2007, då var hon 
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22 år, och kom redan året därpå 
med i Syskonbandet. Många turer 
har det varit med ansökan, avslag 
och överklagan av beslut om uppe-
hållstillstånd och med detta en 
överhängande oro för vad som ska 
hända. Inte minst har Härnösands 
folkhögskola utgjort ett stort stöd 
för Dominique och där har hon 
också haft en anställning sedan 
2010 och idag jobbar hon allt mer 
som tolk mellan svenska och 
franska.  
När jag pratade med Dominique 
häromdagen berättade hon den 
glädjande nyheten att hon nu äntli-
gen fått permanent uppehållstill-
stånd! Första gången sedan hon 
lämnade Elfenbenskusten reste 
hon dit några veckor före jul för att 
träffa vänner från tiden på skolan 
för synskadade och sin familj, och 
när hon var där kom beskedet om 
det permanenta uppehållstillstån-
det. Hon behöver därmed inte 
längre oroa sig för om hon får 
stanna i Sverige och nästa steg blir 
att ansöka om svenskt medborgar-
skap.  
- Jättetack för alla böner, hälsar 
Dominique till er alla som följt 
henne och bett för hennes situat-
ion. Hon säger avslutningsvis ” Bö-
nen ger svar!”   
Tina Hanson 

 
Hälsningar från Etiopien 
I mitten av november besökte jag 
Etiopien i ett par veckor. Det har 
för min del blivit sju resor till Etio-
pien under de senaste fyra åren. 
Något som jag alltid försöker få 

med i mitt program är att försöka 
träffa Mindaum och Alex från BCA. 
Den här gången var inget undan-
tag och vi fick ett par timmar till-
sammans då jag även bjöd på in-
jira. Det har varit och är fortfarande 
ett bekymmersamt läge då det gäl-
ler centrat i Sebeta. De tidigare 
eleverna, som lärde sig knyta mat-
tor, kommer fortfarande varje må-
nad för att få sin månadspeng. Det 
är visserligen en liten summa, men 
då intäkterna är begränsade så är 
det ändå en stor belastning för för-
eningen. Någon riktigt bra plan för 
hur man ska kunna lösa detta har 
man inte, men det handlar om att 
få igång en verksamhet för de syn-
skadade och för det krävs det ett 
kapital, men också ett innehåll och 
en plan som håller. 

  

BCAs arbete är ett glädjeämne och 
man arbetar på flera platser i Etio-
pien där man samlar de synska-
dade till gudstjänster och gemen-
skap. Ett behov, som de vill skicka 
med mig till Sverige och Syskon-
bandet, är barnen till synskadade 
föräldrar. Föräldrarna har ofta små 
ekonomiska möjligheter och detta 
påverkar också barnens möjlighet-

Alex, Enar och Mindaum 
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er att få en bra start i livet och en 
utbildning. BCA ger i dagsläget en 
del mindre bidrag till dessa barn 
och deras familjer, men behovet är 
mycket större än vad de själva kan 
klara av så deras fråga är: "Kan 
Sverige och Syskonbandet hjälpa 
oss?"  
 

Det arbete som BCA utför bland 
synskadade i Etiopien är till mycket 
stor välsignelse för många och det 
driftbidrag som de får från Syskon-
bandet är mycket viktigt. De syn-
skadade i Etiopien är oftast fattiga 
och de har inte möjligheter att bära 
arbetet ekonomiskt. Priserna går 
hela tiden upp och marginalerna 
minskar. Ett bekymmer som 
BCA har just nu är hyran på den 
lokal som de hyr inne i Addis 
Abeba och som är en samlings-
punkt för medlemmarna och där 
man även når andra synskadade. 
Bidraget från Sverige har minskat 
eller legat kvar på samma nivå 
i flera år, samtidigt som man i Etio-
pien får mindre för pengarna som 
kommer från Sverige. Behovet 
finns där och BCA gör ett fantas-
tiskt arbete för synskadade etiopier. 
Kanske finns det någon eller några 
som vill vara med och ge en extra 
kärleksgåva till BCA? 
  

Mindaum och Alex hälsar så varmt 
till alla syskonbandare och de hop-
pas att snart kunna välkomna en 
delegation från Syskonbandet till 
Etiopien då det ju var ett bra tag 
sedan det senaste besöket. Relat-
ionen och kontakten med Sverige 
är mycket viktig för dem och de vill 
gärna att den ska fördjupas. En in-

bjudan och en önskan som jag 
skickar vidare till Syskonbandet. 
  

Varma hälsningar! 
Enar Olsson 
 

Intervjuer med årets sty-
relsekandidater 
I början av april kommer det som 
vanligt att skickas ut valsedlar till 
alla röstberättigade medlemmar. 
Här följer en presentation av årets 
kandidater till styrelsevalet. 
 

Carl-Gustav Olofsson bor i Vår-
gårda är 38 år och intresserad av 
musik, fotografering och elektronik. 
Calle har varit medlem i Syskon-
bandet i 22 år och var på sitt första 
ungdomsläger 1993. Har bland an-
nat suttit i valberedningen och varit 
med på många aktiviteter. Är van 
vid att jobba i projektform och med 
problemlösning. Hur vi ska värva 
yngre medlemmar och hur vi enga-
gerar medlemmar i hans egen ål-
der till ett större engagemang är 
frågor han skulle vilja jobba med. 
 

Jenny Näslund är 41 år. Är gravt 
synskadad från födseln, vilket beror 
på en benskörhetssjukdom. Hon 
bor i Umeå. Har nyligen fått helt 
sjukbidrag pga. lite knackig hälsa. 
Det ger utrymme för att engagera 
sig på olika sätt. Tycker om att 
läsa, sjunga, laga mat och umgås 
med vänner. 
Har varit med i Syskonbandet se-
dan 2000 ungefär och varit mer ak-
tiv de tre senaste åren. Hon har 
bland annat varit med på årsmötes-
dagar, Nordisk konferens och lite 
annat. 
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Har tidigare suttit i styrelsen i US 
Norr (Unga synskadade) och 
SKUM (Svenska kyrkans Unga i 
Malå). Malå är samhället i Väster-
bottens inland där Jenny är född 
och uppvuxen. Är idag vice ordfö-
rande i distriktsstyrelsen i SRF 
Västerbotten (Synskadades Riks-
förbund). Sitter även i Kvartersrå-
dets styrelse. Är en ”läger- och 
konferensmänniska”, tycker mycket 
om gemenskapsträffar och lik-
nande, så hon skulle gärna vilja 
vara med och jobba ”bakom kulis-
serna” med vår verksamhet på 
detta område.  
 

Madeleine Linder, är 55 år och 
bor i Göteborg med sin man och 
ledarhunden Fina. Intresserad av 
kultur på ett tillgängligt sätt och 
historia om människor som levt i 
utsatthet. Jobbar som lärare.  
Varit med i Syskonbandet sedan 
1986 och varit aktiv i perioder. Är 
ordförande i SRF Kungsbacka, är 
med i ”Kvinnor i svenska kyrkan” 
och sitter också i en styrelse för ett 
assistansföretag som jobbar med 
sociala frågor som tillgänglighet i 
ett bredare perspektiv. Inom Sys-
konbandets arbete får vi inte 
glömma bort gruppen med äldre 
säger Madeleine. Ett annat område 
är nya svenskar där det finns 
kristna som är i minoritet och som 
Syskonbandet kan fånga upp. ”En 
form av mission helt enkelt.” 
 

Kait Bessing, är 58 år och bor i 
Stockholm. Böcker och litteratur 
från det högsta till det lägsta är 
hennes största intresse. Ägnar sig 
åt kreativt skrivande som dikter och 

noveller. Har frilansat som journa-
list i olika sammanhang och har va-
rit redaktör för U-tidningen (Unga 
Synskadades tidning, numera Opti-
mal). Är idag redaktör för tidningen 
Ledarhunden. Har känt till Syskon-
bandet länge men trodde det var 
en mer konservativ förening än vad 
det visade sig vara och blev med-
lem i början av 2013. Har mycket 
stor föreningsvana och har suttit i 
många styrelser som ordförande 
och sekreterare. Jobbar gärna med 
frågor kring information och skri-
vande. 
 

Gun Eriksson, är 71 år och bor i 
Tumba, Stockholm. Stödjande 
medlem som är intresserad av  
handarbete, foto och såklart sina 
barnbarn. Är medlem i  
Immanuelskyrkan och har suttit i 
internationella rådet där. Är upp-
vuxen i kyrkan och har haft många 
uppdrag alltifrån ungdomsårens  
söndagsskollärare till biträdande 
missionssekreterare i Svenska 
Baptistsamfundet. Gun har varit 
sammanlagt 18 år som missionär  
i Kongo.  Många känner till Gun 
från sina år på Syskonbandet som  
anställd verksamhetsledare 1994-
2002 där hon efterträdde Birger 
Viggen. 2002-2009 jobbade hon 
som frilans med ekonomi och  
medlemstidning. Missionsfrågor 
och kontakt med våra afrikanska 
vänner ligger henne varmt om hjär-
tat och är något hon gärna vill 
jobba med. 
 

Ann-Christine Folke, 48 år och 
bor i Västerås tillsammans med sin 
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man. Har suttit i styrelsen i två år 
denna period och ställer upp för 
omval. Är intresserad av musik och 
litteratur. 
Är utbildad diakon och studerar nu 
teologi på Johanneslunds teolo-
giska högskola med siktet inställt 
på en framtida församlingstjänst. 
– Hur man som synskadad upple-
ver församlingsgemenskapen är en 
viktig fråga för mig säger Anki. Kan 
Syskonbandet hjälpa den enskilde 
medlemmen med att hitta en fun-
gerande församlingsgemenskap? 
Ronny Gilderskär  
 

Boktips 
Här är ett urval av nya kristna tal-
böcker som nyligen har kommit ut 
eller är på gång. 
 

Förlåtelse 
Av: Tutu, Desmond 
Här skriver Desmund Tuto, ärkebis-
kop emeritus i den anglikanska kyr-
kan i Sydafrika, om det svåra att 
förlåta. Desmund Tuto var drivande 
i processen att avskaffa apartheid-
systemet i Sydafrika och var sedan 
engagerad i den så kallade San-
ningskommissionen som utredde 
brott begångna under apartheidti-
den. Medförfattare är hans dotter 
Mpho, även hon anglikansk präst. 
Tillsammans berättar de om vad 
förlåtelse är, hur den fungerar och 
varför den är nödvändig. 
Daisy 
 

Just idag 
Av: Carlsson, Olle 
Bok som vill inspirera till kraft och 
närvaro i den enda tid vi har enligt 
författaren, nuet. Rådet är att börja 

varje morgon med en sinnesro-
stund och ta vara på de möjligheter 
vi har att utvecklas som människa. 
Om man låter varma tankar av tro, 
hopp och kärlek sjunka in i med-
vetandet på morgonen kommer de 
att påverka ens dag. I boken finns 
365 tankar för minnesro. Författa-
ren Olle Carlsson är kyrkoherde i 
Katarina församling och präst se-
dan 30 år. 
Daisy 
 

Jag har ju ett bra liv 
Av: Nygård, Marian 
Från det att Adrian var fem måna-
der ägnade hans föräldrar all tid åt 
honom och hans livshotande sjuk-
domar. Hans immunförsvar var hy-
perkänsligt och kunde bli våldsamt 
sjuk. Till slut hade hans muskler bli-
vit så svaga att han var tvungen att 
använda rullstol. När Adrian var 
tolv år reste de till USA och deltog i 
en kristen konferens där man ofta 
bad för sjuka. Författaren är 
mamma till Adrian och hon berättar 
om det mirakel som sedan hände. 
Daisy 
 

Jag är bara Nathan Söderblom 
satt till tjänst 
Av: Jonson, Jonas 
Biografi över Nathan Söderblom, 
svensk ärkebiskop 1914-1931. 
Tyngdpunkten ligger på Söder-
bloms internationella verksamhet. 
Han ville förena de olika kyrkorna 
som kommit att stå mot varandra 
genom första världskriget. Främst 
ägnade han sig åt det ekumeniska 
arbetet och på hans initiativ ägde 
det stora ekumeniska Stock-
holmsmötet rum 1925. Här deltog 
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alla kyrkliga samfund utom ro-
mersk-katolska kyrkan 
Daisy 
 
Herdepojken och bönhusflickan 
Av: Wolde Selassie, Ella 
Författaren är född och uppvuxen i 
Västerbotten. Hon utbildar sig till 
folkskollärare och bosätter sig i Eti-
opien för en missionärstjänst. Där 
möter hon herdepojken Taye som 
senare läser till präst. Här har hon 
dokumenterat sin och Tayes histo-
ria genom berättelser om familj och 
släktingars. De rör sig kring kultur 
och religion, levnadssätt och tradit-
ioner i både Etiopien och Sverige. 
Daisy 
 

Nytt stadgeförslag 
På årsmötet 2014 godkändes ett 
nytt stadgeförslag. För att det ska 
bli våra nya stadgar måste även 
årets årsmöte godkänna det-
samma. Nedan finns förslaget i sin 
helhet. Av utrymmesskäl kan vi inte 
här publicera våra befintliga stad-
gar. Om du vill läsa de så finns de 
på vår hemsida under ”Om oss” el-
ler hör av dig till kansliet så skickar 
vi de till dig på lämpligt sätt. 

 
§ 1 Namn och ändamål 
Föreningen, vars namn är ”Kristna 
synskadades förening Syskonban-
det”, är en sammanslutning av på 
Kristus troende synskadade och 
andra som önskar stödja förening-
ens verksamhet. Dess syfte är: 
• att stärka det andliga livet hos 
synskadade som bekänner sig 
som kristna, 

• att förmedla evangeliet och det 
kristna budskapet och att hjälpa 
sökande till en medveten kristen 
tro, 
•att stödja föreningens medlemmar 
i deras livssituation. 
Verksamheten har sin utgångs-
punkt i den gemensamma kristna 
tron som den uttrycks i Bibeln och 
den apostoliska trosbekännelsen. 
 
§ 2 Medlemskap och medlems-
avgifter 
Medlemmar utgörs av: 
A. Kristna synskadade, röstberätti-
gade medlemmar 
B. Stödjande medlemmar, som 
önskar stödja föreningen och 
främja dess syften. 
C. Hedersmedlemmar. 
Med synskadad enligt punkt A av-
ses en person som har så nedsatt 
synförmåga att det är svårt eller 
omöjligt att utan hjälpmedel läsa 
vanlig skrift eller att med synens 
hjälp orientera sig eller på grund av 
synskadan ha andra väsentliga 
svårigheter i den dagliga livsföring-
en. 
Medlem kan den bli som fyllt 12 år. 
Medlemskapet ska bekräftas skrift-
ligen. 
Medlem enligt A. och B. antas av 
styrelsen och erlägger en årlig av-
gift vars storlek fastställs av årsmö-
tet. 
Hedersmedlem antas av årsmötet 
och erlägger ingen årsavgift. 
Årsavgiften ska erläggas senast 
den 1 mars. 
 
§ 3 Utträde och uteslutning 
Medlem som önskar utträda ur för-



10 

 

eningen ska få ett skriftligt med-
delande om detta från styrelsen. 
Medlem, som med uppsåt skadar 
föreningen och dess syften, kan 
varnas av styrelsen och om det är 
nödvändigt uteslutas ur föreningen. 
Beslut om uteslutning ska medde-
las skriftligt. Utesluten medlem har 
rätt att hos styrelsen begära för-
nyat inträde i föreningen. 
 
§ 4 Arbetssätt 
Föreningen vill arbeta för sina syf-
ten genom: 
A:  Gemenskapsbefrämjande verk-
samhet för synskadade i alla åldrar 
B:  Att verka för att kristen litteratur 
och information görs tillgänglig för 
synskadade 
C:  Informations- och upplysnings-
verksamhet 
D: Internationella kontakter och in-
ternationellt samarbete. 
 
§ 5 Föreningens årsmöte 
Föreningens årsmöte hålls någon 
gång under perioden 1 april - 15 
juni och förläggs till plats som fast-
ställs av styrelsen. Styrelsen ska 
senast sex veckor före årsmötet 
kalla till årsmötet antingen genom 
kungörelse i medlemstidningen el-
ler genom skriftlig kallelse. Av kal-
lelsen ska framgå tid och plats för 
årsmötet samt sista datum för 
medlemmar att inkomma med mot-
ioner. Dagordning och årsmötes-
handlingar ska skickas ut till med-
lemmarna senast tre veckor innan 
årsmötet. Av dagordningen ska 
framgå vilka beslutsärenden som 
ska behandlas på årsmötet. 
 

Vid årsmötet ska följande ärenden 
alltid förekomma: 
A. Val av mötesordförande samt 
val av två personer att jämte mö-
tets ordförande justera mötets pro-
tokoll. 
B. Fastställande av röstlängd. 
C. Föredragande av verksamhets-
berättelse och revisionsberättelse 
för verksamheten under föregå-
ende kalenderår. 
D. Fråga om ansvarsfrihet för sty-
relsen avseende verksamhet under 
föregående kalenderår. 
E. Val av styrelseledamöter och er-
sättare. 
F. Val av ordförande för ett år. 
G. Val av revisor(er) och ersättare. 
H. Presentation och fastställande 
av verksamhetsplan för kommande 
två år. 
I. Fastställande av årsavgift 
J. Tillsättande av valberednings-
kommitté och rösträknare för kom-
mande års styrelseval. 
K. Övriga frågor 
 
§ 6 Mötesförhandlingar och vo-
tering 
Vid föreningens årsmöte leds för-
handlingarna av föreningens ordfö-
rande eller den mötet utser. Vid be-
handling av verksamhetsberättelse 
och revisionsberättelse samt vid 
fråga om ansvarsfrihet för styrel-
sen får styrelseledamot inte leda 
förhandlingarna. 
Rätt att delta i föreningens beslut 
har: 
A. Medlem enligt § 2A. 
B. Medlem enligt § 2B som är sty-
relseledamot. 
C. Hedersmedlem. 
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Stödjande medlem har yttrande-
rätt. 
Med undantag för vad som före-
skrivs i §§ 9 och 16 i dessa stadgar 
ska omröstning ske öppet om inte 
sluten omröstning begärts av röst-
berättigad medlem. 
Vid lika röstetal gäller den mening 
mötets ordförande biträder. 
 
§ 7 Styrelseval 
Styrelsevalet förbereds av en val-
beredningskommitté tillsatt av före-
gående års årsmöte. Kommittén 
ska bestå av minst tre ledamöter 
och en ersättare. 
Valbar till styrelsen är endast med-
lem enligt § 2. 
Till styrelsevalet kan den nomine-
ras som har fyllt 18 år senast un-
der det kalenderår årsmötet äger 
rum. 
Medlem kan föreslå styrelsekandi-
dater till valberedningen senast 
den 15 januari. Alla kandidater pre-
senteras på ett likvärdigt sätt för 
medlemmarna. 
I styrelsevalet, som ska ske med 
slutna sedlar, ska alla röstberätti-
gade medlemmar ges tillfälle att 
delta. Se § 2 och § 7. Tryckt valse-
del och redogörelse för röstnings-
förfarandet ska i god tid före års-
mötet tillställas varje röstberättigad 
medlem, som före särskilt angivet 
datum ska sända in sin valsedel till 
rösträknarna. Uppstår lika röstetal 
vid poströstningen avgörs valet av 
årsmötet. 
Röstberättigad medlem är den som 
äger rösträtt enligt § 2 samt erlagt 
årsavgift senast den 1 mars. 
 

 § 8 Styrelsens konstitution 
Styrelsen består av fem ordinarie 
ledamöter, varav minst tre synska-
dade enligt § 2 A samt två ersät-
tare. Styrelseledamöterna väljs för 
två år i sänder och ersättarna för 
ett år. Vartannat år väljs två och 
vartannat år tre ledamöter. 
Inom styrelsen ska finnas följande 
funktionärer: Ordförande som ska 
vara synskadad, vice ordförande, 
sekreterare, vice sekreterare samt 
ekonomiansvarig. Föreningens 
årsmöte utser ordföranden. För öv-
rigt konstituerar sig styrelsen själv. 
Styrelsen utser ett arbetsutskott 
med syfte att bereda ärenden. Sty-
relsen kan även ge arbetsutskottet 
mandat att fatta beslut i bråds-
kande ärenden. 
 
§ 9 Styrelsens beslutsmässig-
het, sammanträden mm  
Styrelsen är beslutsmässig med 
minst fyra ledamöter. Vid lika röste-
tal har ordföranden utslagsröst. 
Styrelsen sammanträder på kal-
lelse av ordföranden så ofta arbe-
tet fordrar det. Om minst tre styrel-
seledamöter eller revisor yrkar på 
sammanträde ska detta hållas 
inom en månad efter det att sådan 
begäran framställts skriftligen till 
styrelsen. Vid styrelsens samman-
träden ska föras protokoll. Proto-
kollet justeras av ordföranden och 
en därtill utsedd justeringsman. 
 
§ 10 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av sty-
relsen eller den styrelsen utser. 
§ 11 Föreningens räkenskaper 
Föreningens räkenskapsår är lika 
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med kalenderår. Räkenskaperna 
för föregående år ska vara avslu-
tade senast den 1 mars. Styrelsen 
avger en kortfattad verksamhetsbe-
rättelse för det gångna året. 
 
§ 12 Revision  
Föreningens förvaltning och räken-
skaper ska granskas av auktorise-
rad eller godkänd revisor. Såväl re-
visor som ersättare väljs av årsmö-
tet. De utses för kalenderår och får 
inte väljas för längre tid än två år i 
taget. Revisor har rätt att när som 
helst ta del av räkenskaper och öv-
riga handlingar. Revisionen ska 
vara verkställd före den 1 april var-
efter resultat- och balansräkningen 
ska finnas tillgänglig i god tid före 
styrelsevalet. 
 
§ 13 Bemyndigande 
Styrelsen får inte avyttra förening-
ens fasta egendom utan särskilt 
bemyndigande av föreningens års-
möte. 
 
 
§ 14 Upplösning 
För föreningens upplösning fordras 
beslut därom vid två på varandra 
följande årsmöten. Minst tre fjärde-
delar av de vid vardera omröstning-
en avgivna rösterna ska biträda be-

slutet. 
I omröstningen, som ska ske med 
slutna sedlar, ska alla röstberätti-
gade medlemmar ges tillfälle att 
delta. 
Tryckt röstsedel och utförlig redo-
görelse för frågan ska minst en må-
nad före årsmötet tillställas varje 
röstberättigad medlem, som före 
särskilt angivet datum ska insända 
sin röstsedel till de av föregående 
årsmöte utsedda rösträknarna. Har 
föreningens upplösning beslutats 
ska dess egendom överlämnas till 
annan organisation att användas 
för kristna synskadade. 
 
§ 15 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar får ske 
endast efter beslut av två på 
varandra följande årsmöten. För 
beslutets giltighet fordras minst två 
tredjedels majoritet vid vardera 
röstningen. 


