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Ansökan om medlemskap 
Härmed ansöker RG aktiv rehabilitering (org. 815200-7962) om medlemskap i Funktionsrätt 

Stockholms län. 

Nedan redovisas utifrån Funktionsrätt Stockholms läns stadgar § 2 hur sökande uppfyller 

villkor för medlemskap.  

 

§ 2. Medlemskap  

Mom 1 

1. att medlemmar med funktionsnedsättning har ett avgörande inflytande som 

återspeglas i styrelse och andra beslutande församlingar. 

§ 4 STYRELSE Föreningens styrelse består av sex ordinarie ledamöter som väljs av 

årsmötet för en mandatperiod av två år. Årsmötet väljer ordförande och vice ordförande. 

Fördelningen av övriga poster görs vid konstituerande möte i styrelsen.   

Ordförande och två ledamöter väljs vartannat år medan vice ordförande och övriga 

ledamöter väljs mellanliggande år. Styrelsen är beslutsför om minst 4 ledamöter är 

närvarande.  

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av ordförande jämte en ledamot.  

Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. (RG aktiv rehabiliterings stadgar § 4) 

 

Förtydligande:  

I valberedningens uppdrag ingår att se till en balans där minst 50 % av styrelsen består av 

personer som lever med ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar. Dagens 

styrelsemedlemmar lever samtliga med ryggmärgsskada. 

 

RG:s personal består av ca 50 % personer med ryggmärgsskada eller liknande 

förutsättningar. 

 

2. att man har minst 200 medlemmar 

RG hade per den 2019-12-31 totalt 883 medlemmar varav 308 i Stockholms län. 

 

3. att organisationen är representativ för den handikappgrupp man företräder. 

§ 2 MEDLEMSKAP Medlem kan den bli som stödjer föreningens syfte. Endast enskilda 

personer kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap träder i kraft sedan den sökande 

inbetalt av årsmötet fastställd medlemsavgift.  

Personer anställda av föreningen kan vara medlemmar. Anställda som är medlemmar har 

närvaro- och yttranderätt, men ej förslags- och rösträtt på årsmötet.  

Årsmötet kan utesluta medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar. (RG aktiv 

rehabiliterings stadgar § 2) 

Förtydligande: 

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer 

med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, 

fullt av möjligheter. Flertalet av föreningens medlemmar är personer med egen fysisk 

funktionsnedsättning eller närstående.  

Bilaga 8
Årsmöte
2020-09-28
§ 15 b)

mailto:kansliet@rgaktivrehab.se
http://www.rgaktivrehab.se/
saft
Understrykning

saft
Understrykning



tisdag den 28 januari 2020 

RG Aktiv Rehabilitering 
Vanadisvägen 21  
113 46 Stockholm 

Telefon 08-54547200 | kansliet@rgaktivrehab.se | www.rgaktivrehab.se  

RG arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen och lär vuxna och barn hur de kan 

leva ett rikt och inspirerande liv genom vår metod Aktiv Rehabilitering.  

All vår verksamhet syftar tillbaka till vår vision (vad RG vill uppnå på lång sikt, varför vi finns 

till) och vårt uppdrag (vad vi gör). 

Vision: Ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande 

förutsättningar. 

Uppdrag:  

• Att inspirera personer med ryggmärgsskada och andra med liknande förutsättningar 

att maximera sin självständighet genom träning.  

• Att med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter stärka individers mod, vilja och 

förmåga till delaktighet i samhället.  

• Vara internationellt ledande inom Aktiv Rehabilitering för personer med 

ryggmärgsskada.  
 

Metoden Aktiv Rehabilitering (AR) växte fram under föreningens första år i slutet på 1970-

talet. Den är unik och särskiljer oss från såväl sjukvården som andra organisationer och 

föreningar. AR är utgångspunkten i all RG Aktiv Rehabiliterings (RG) verksamhet och bygger 

på fem enkla hörnstenar: 

• Förebilder 

En förebild är en person som har flera års erfarenhet av att leva med en skada eller 

diagnos. Hen har landat i sig själv och visar på goda exempel i sitt sätt att leva. En 

förebild är trovärdig och någon man kan identifiera sig med. På ett pedagogiskt sätt 

förmedlar hen sina kunskaper och erfarenheter till andra. 

• Fokus på möjligheter 

Vi fokuserar på alla möjligheter som finns. Även det du upplever som begränsningar 

kan vändas till att skapa nya möjligheter. Du har en unik potential och du gör ett aktivt 

val hur du vill utnyttja den.  

• Vardagsmiljö 

Vi tillbringar den största delen av livet i vår vardag. Vardagen i ett socialt och aktivt liv 

går inte att kontrollera. Där finns fysiska och praktiska hinder att ta hänsyn till och ofta 

har även sociala och emotionella aspekter stor påverkan. Därför sker all RG:s 

verksamhet i vardagsmiljö.  

• Fysisk träning 

Fysisk träning är centralt i RG:s verksamhet. Det är en förutsättning för att kunna ta 

vara på alla möjligheter och utveckla sin självständighet i vardagen. Bortsett från en 

förbättrad fysik påverkar fysisk träning också livskvalitén på en mängd andra positiva 

sätt. Den förbättrar din mentala hälsa och ökar möjligheterna till ett socialt och aktivt 

liv. 

• Mental process genom möten 
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Alla som drabbas av en skada går igenom en mental process. Hos RG jobbar vi med den 

mentala processen genom olika möten. Tillsammans med andra kan du identifiera dig och 

känna dig trygg. I dessa möten får du verktygen och motivationen att utveckla din 

självständighet. När du möter andra i en liknande situation blir det tydligt hur mycket den 

mentala inställningen betyder – du väljer hur du vill leva ditt liv. 

 

4. att organisationen har en demokratisk uppbyggnad 

§ 4a STYRELSE Föreningens styrelse består av sex ordinarie ledamöter som väljs av 

årsmötet för en mandatperiod av två år. Årsmötet väljer ordförande och vice ordförande. 

Fördelningen av övriga poster görs vid konstituerande möte i styrelsen.   

Ordförande och två ledamöter väljs vartannat år medan vice ordförande och övriga 

ledamöter väljs mellanliggande år. Styrelsen är beslutsför om minst 4 ledamöter är 

närvarande.  

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av ordförande jämte en ledamot.  

Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. (RG aktiv rehabiliterings stadgar § 4) 

Föreningen har en medlemsförteckning. 

 

5. att man har en bred intressepolitisk verksamhet omfattande minst tre 

samhällsområden 

§ 1 d Föreningens syfte är:  

att under demokratiska former främja aktiv habilitering och rehabilitering genom fysisk och 

social träning över hela landet.  

att genom information och påverkan agera intressepolitiskt i avsikt att skapa bättre 

förutsättningar till god livskvalitet för föreningens målgrupp.  

att inom föreningens intresse- och kompetensområde främja internationellt 

erfarenhetsutbyte.  

 (RG aktiv rehabiliterings stadgar § 1) 

Förtydligande: 

1b, föreningens huvudkontor finns på Vanadisvägen 21 i Stockholm.  

1d, föreningens verksamhet bedrivs över hela landet.   

 

RG samarbetar med alla universitetssjukhus i landets olika regioner samt ett antal olika 

rehabiliterings-centra över landet där föreningen bedriver uppsökande verksamhet. Bl.a. har 

föreningen ett nära samarbete med neuro-avdelningen på Nya Karolinska, Rehabstation 

Stockholm, stiftelsen Spinalis och ett antal andra organisationer i Stockholmsregionen. Ett 

särskilt samarbete finns med region Stockholm gällande träningsverksamhet på Bosön, 

Lidingö. 

 

6. att man bygger på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som 

uppfyller organisationens medlemsvillkor 
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§ 2 MEDLEMSKAP Medlem kan den bli som stödjer föreningens syfte. Endast enskilda 

personer kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap träder i kraft sedan den sökande 

inbetalt av årsmötet fastställd medlemsavgift.  

Personer anställda av föreningen kan vara medlemmar. Anställda som är medlemmar har 

närvaro- och yttranderätt, men ej förslags- och rösträtt på årsmötet.  

Årsmötet kan utesluta medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar. (RG aktiv 

rehabiliterings stadgar § 2) 

 

7. att organisationen skall vara länstäckande. Med länstäckande menas att man har 

medlemmar i minst 10 av kommunerna inom Stockholms län samt att organisationen i 

övrigt är öppen för medlemmar från hela länet och att verksamheten vänder sig till 

personer boende i Stockholms län 

Föreningen har medlemmar i minst 10 av kommunerna i Stockholms län och är öppen för 

medlemskap för personer boende i hela Stockholms län. 

RG samarbetar med alla universitetssjukhus i landets olika regioner samt ett antal olika 

rehabiliterings-centra över landet där föreningen bedriver uppsökande verksamhet. I 

Stockholms län har föreningen bland annat ett nära samarbete med neuro-avdelningen på 

Nya Karolinska, Rehabstation Stockholm, stiftelsen Spinalis och ett antal andra 

organisationer. Ett särskilt samarbete finns med region Stockholm gällande 

träningsverksamhet på Bosön, Lidingö. 

 

8. att även organisationer som inte är länstäckande men i övrigt uppfyller 

medlemskraven ovan kan beviljas medlemskap om särskilda skäl föreligger, om 

organisationen och dess verksamhet är öppen för medlemmar från flertalet kommuner 

inom länet. 

Frågan är inte aktuell i dagsläget men kan eventuellt komma att variera över tid. 

 

§ 2. Medlemskap  

Mom 2 

Organisation som söker inträde skall redovisa program, stadgar samt verksamhets- 

och ekonomisk berättelse för senaste, hela, kalenderåret. 

Detta dokument samt bilagor utgör ansökan att tas upp vid årsmöte maj 2020. 

 

Bilagor: 

1. Stadgar RG aktiv rehabilitering 

2. 2018 års årsredovisning (årsredovisning 2019 kan skickas i april vid behov) 

3. 2018 års verksamhetsberättelse (se årsredovisning 2019 ovan) 

4. Verksamhetsplan 2019 
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