Föreningsstadgar för Plattnormen - valfrihet vid bröstcancer
Form: Föreningen är en ideell förening, självständig gentemot stat, kommun, religiösa, politiska och
privata intressen.

Syfte och målsättning: Att arbeta för att synliggöra hur kvinnors valmöjligheter i fråga om rekonstruktion
vid mastektomi presenteras för patienter i Sverige.

Att arbeta för att en “Platt rekonstruktion” (Aesthetic Flat Closure) med slätt resultat presenteras
för patienter som ett fullvärdigt alternativ till kirurgi som syftar till att återuppbygga en
bröstform.

Att arbeta för att synliggöra kvinnor som lever utan plastikkirurgiskt återuppbyggda bröst, för att
erbjuda en mer varierad bild av vad som är ett “fint” utseende efter bröstcancer eller
förebyggande mastektomi.

Att fungera som ett nätverk med stöd, information och resurser för kvinnor som väljer att inte
rekonstruera brösten efter mastektomi.

Att verka för valfriheten och bestämmanderätten över den egna kroppen då kvinnor ska välja
kirurgi vid bröstcancer eller i cancerförebyggande syfte.

Att verka för att denna valfrihet även bör inbegripa att fritt få välja bilateral mastektomi för
symmetri och att få rätt att välja mastektomi över bröstbevarande kirurgi.

Medlemskap: Föreningen är öppen för de som ställer sig bakom föreningens mål och värden. Medlem är
den som ansökt om medlemskap och fått det godkänt. Medlem har rösträtt på medlems- och
årsmöte. Styrelsen har rätt att besluta om att införa en eventuell medlemsavgift samt storlek på
denna.

Möten: Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse och
bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer. Digitala
mötesalternativ ska om möjligt erbjudas.

Styrelse: Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen
måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsen utser firmatecknare.
Styrelsemötena är öppna. Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter.
Verksamhetsår: Föreningens verksamhetsår löper från första april till sista mars.

Uteslutning: Medlem som klart bryter mot Föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen
uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har
rösträtt.

Omröstning: Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års-och
medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Stadgeändring: För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett årsmöte.

Upplösning: Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall
tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet
beslutar om fördelning av medel.

