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Stadgar för 
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande 
psykoser, Schizofreniförbundet 
 
§ 1 Ändamål 
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, 
Schizofreniförbundet, är en organisation för dem som vill stödja 
personer som drabbats av schizofreni och liknande psykossjukdomar. 
Förbundet är en av staten erkänd handikapporganisation och har till 
uppgift att tillvarata intresset för dem som drabbats av schizofreni  
och liknande psykossjuk-domar liksom deras anhöriga. Förbundet är 
partipolitiskt obundet och religiöst neutralt och har till uppgift att: 
 
• främja de som drabbas, deras sociala och legala medborgerliga 

rättigheter som fullvärdiga medlemmar i samhället, 
• sprida information och kunskap om schizofreni och liknande 

psykos-sjukdomar för att bidra till förståelse och respekt för 
personer med psykisk sjukdom och förvärvade psykiska 
funktionshinder och deras anhöriga, 

• verka för att myndigheter och institutioner utvecklar sina insatser  
för vård och rehabilitering utifrån de drabbades och anhörigas  
egna förutsättningar, 

• utforma och driva vårdpolitiska och vårdideologiska policyfrågor, 
• stödja forskning om schizofreni och liknande psykossjukdomar, 
• främja kontakter med närstående organisationer i Sverige och  

i andra länder. 
 
§ 2 Organisation 
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, 
Schizofreniförbundet, är en rikstäckande organisation för Sverige. För-
bundets högsta beslutande organ är kongressen. Förbundets verksam-
het leds av en styrelse med säte i Stockholm. 
 
Förbundet består av lokala föreningar. Inom varje landstingsområde kan 
dessa sammanslutas till en distriktsorganisation. Annan distriktsindelning 
kan beslutas av förbundsstyrelsen efter samråd med berörda 
distriktsorganisationer.  
 
Dessa stadgar gäller även för distrikt och lokala organisationer.  
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§ 3 Medlemskap 
3.1 Medlem i förbundet och medlemskap i en (1) förening kan den 
 bli som är anhörig till den som drabbats av schizofreni eller liknande 
psykossjukdom, personer med själverfarenhet liksom andra som  
stöder förbundets syfte. Direktanslutning till distrikt eller till  
Schizofreniförbundet kan ske. 
 
3.2 En enskild medlem, som bryter mot förbundets stadgar eller 
motverkar dess syfte, kan tilldelas skriftlig varning, eller för viss  
tid fråntas förtroendeuppdrag eller uteslutas. Frågan handläggs  
av föreningsstyrelse, distriktsstyrelse eller förbundsstyrelse.  

Den som berörs av beslutet ska ges tillfälle att yttra sig över de  
skäl som anförts om uteslutning. Skälen och beslutet om uteslutning  
ska omedelbart meddelas förbundsstyrelsen. Den som uteslutits ur 
förbundet har rätt att hos förbundsstyrelsen begära omprövning av 
beslutet. 

Förbundsstyrelsen får inte, utan att höra den som fattat beslutet, 
upphäva detta. Återinträde efter uteslutning eller avstängning från 
förtroendeuppdrag prövas av förbundsstyrelsen.  

Uteslutning är en åtgärd som ska prövas noggrant och tillämpas  
endast i undantagsfall. Endast den som betalat fastställda avgifter  
räknas som medlem.  
 
 
§ 4 Kongress 
4.1 Kongress hålls vartannat år. Kongressen är Schizofreniförbundets  
högsta beslutande organ.  
 
4.2 En enskild medlem har närvaro- och yttranderätt vid kongressen. 
Närvarande ombud har rösträtt. 
 
4.3 Kongressen hålls under perioden april-maj. Kallelse ska skickas ut 
minst tre (3) månader före utsatt datum. Motionsrätt tillkommer 
distrikt, föreningar och enskilda medlemmar.  
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4.4 Vid kongressen ska följande ärenden tas upp på föredragningslistan: 
1 Mötet öppnas  
2 Val av  

– Kongressordförande 
– vice kongressordförande 
– kongressekreterare 
– två protokolljusterare tillika rösträknare 
– två rösträknare 
– beredningsutskott 

3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 
4 Fastställande av föredragningslista. 
5 Beslut om kongressen är stadgeenligt kallad 
6 Behandling av  

– styrelsens verksamhetsberättelser 
– Schizofrenifondens förvaltning och 
– ekonomisk redovisning under kongressperioden 

7 Fastställande av resultat- och balansräkning under 
kongressperioden 

8 Revisorernas berättelser 
9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för de under 

kongressperiodens avslutade räkenskapsåren 
10 Beslut om arvoden, traktamenten och reseersättningar 
11 Behandling av förslag från förbundsstyrelse och revisorer  
12 Behandling av stadgeenligt inkomna motioner 
13 Fastställande av verksamhetsplan för kommande kongressperiod 
14 Fastställande av årsavgift  

– för medlem 
– för direktansluten medlem 
– för medlem i vilande förening 

15 Fastställande av budget för kommande kongressperiod 
16 Val av  

– förbundsordförande  
– val av förste och andre vice förbundsordföranden 
– val av övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 
– val av auktoriserad revisor och ersättare 
– val av förtroendevald revisor och ersättare 
– val av valberedning 
– ev. övriga val 

17 Tid och plats för nästa kongress 
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18  Övriga frågor 
19 Kongressen avslutas 
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4.5 Vid kongressen har varje närvarande ombud, förbundsstyrelse-
ledamot och ledamot ur referensgruppen med själverfarenhet en (1) 
röst vid omröstningen. Ledamot av förbundsstyrelsen har dock inte 
rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller val av revisor. Röstning med 
fullmakt är inte tillåten. 
Kongressens omröstningar sker öppet utom vid val då sluten 
omröstning ska företas om så begärs.  

Vid lika röstetal vinner den mening kongressordföranden företräder 
utom vid val då lotten skiljer. 
 
§ 5 Representation 
5.1 Varje förening har rätt att till kongressen utse ett ombud samt 
ytterligare ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar. 
 
5.2 Val av ombud till kongressen sker på föreningarnas årsmöten. 
 
5.3 Varje distrikt har rätt att utse ett ombud och ytterligare ett  
ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar. 
 
5.4 Val av ombud till kongressen sker på distriktens årsmöten. 
 
5.5 Förbundsstyrelsen beslutar om reseersättning till ombud. 
 
§ 6 Motioner 
Motionsrätt till kongressen har distrikt, förening och enskild medlem. 
Motioner ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast tre (3) månader 
före kongressens början. 
 
§ 7 Extra kongress 
Extra kongress hålls då förbundsstyrelsen, revisorer eller ordför-
andemötet med två tredjedels (2/3) majoritet finner det påkallat.  
En extra kongress hålls senast tre månader efter gjord framställan. 
Endast de frågor som föranlett den extra kongressen får behandlas. 

§ 8 Ordförandemöte 
Ordförandemötet, som sammanträder under det år det inte är 
kongressår hålls under perioden april-maj, behandlar förbunds-
styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, Schizofrenifondens 
förvaltning, revisorernas berättelse och förbundsstyrelsens ansvars-
frihet. Dessutom behandlas förslag från förbundsstyrelsen, verksam-
hetsplan, budget, årsavgift. Kompletteringsval kan göras. 
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Förbundsstyrelsen ska inhämta ordförandemötets uppfattning i  
särskilt viktiga frågor.  
 
Ordförandemötet består av föreningarnas ordförande eller ersättare, 
förbundsstyrelsen och ledamöter av referensgruppen. 
 
Kallelse ska skickas ut minst sex (6) veckor före utsatt datum.  
 
Om en förening önskar få en viss fråga behandlad av ordförandemötet 
ska denna vara ordförandemötet tillhanda senast sex (6) veckor innan 
mötet. 
 
 
§ 9 Förbundsstyrelse 
9.1 Förbundsstyrelsen leder Schizofreniförbundets verksamhet i 
överrensstämmelse med förbundets stadgar och de riktlinjer som 
beslutas av kongressen. Förbundsstyrelsen är beslutande organ 
 mellan kongresserna.  
 
9.2 Förbundsstyrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs för 
tiden intill slutet för nästa kongress. Den ska bestå av ordförande, 
förste och andre vice ordförande samt minst sex (6) ledamöter och  
tre (3) ersättare. Minst hälften av förbundsstyrelsen ska vara anhöriga 
eller personer med själverfarenhet. I övrigt konstituerar förbunds-
styrelsen sig själv. Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av 
ledamöterna är närvarande.  
 
9.3 Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av 
minst fyra (4) ledamöter. Arbetsutskottet är beslutmässigt då minst  
tre (3) ledamöter är närvarande. Förbundsstyrelsen fastställer arbets-
ordningen för arbetsutskottet. Förbundsstyrelsen utser också de 
arbetsgrupper den finner påkallade.  
 
9.4 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden  
minst två (2) gånger per år eller då minst hälften av styrelsens leda-
möter finner det påkallat. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse  
av ordföranden. Vid sammanträde ska protokoll föras.  
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9.5 Förbundsstyrelsen ska lämna verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning till kongressen. Dessa ska senast en månad före kongressen 
skickas till distrikt, föreningar och ombuden tillsammans med inkomna 
motioner och övriga kongresshandlingar.  
 
9.6 Till förbundsstyrelsen ska det finnas en erfarenhetsgrupp (EG) 
av ledamöter med själverfarenhet. Sammankallande utses av 
förbundsstyrelsen.  
 
9.7 Förbundsstyrelsen ska hjälpa distrikt och föreningar med råd  
och upplysningar och besluta om distriktsgränser efter kontakt  
med berörda distrikt. 
 
9.8 Förbundsstyrelsen anställer personal och fastställer omfattningen  
av förbundets kansli och fastställer arbetsordning.  
 
9.9 Förbundsstyrelsen beslutar om förändring av organisationens säte.  
 
 
§ 10 Räkenskap och förvaltning 
10.1 Förbundets firma är Intresseförbundet för personer med 
schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. Firman  
tecknas av de personer som förbundsstyrelsen bestämmer.  
 
10.2 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med 
kalenderår. Verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning 
ska föreligga före utgången av mars månad varje år.  
 
10.3 Funktionärer och personal som är ansvariga för förbundets medel 
ska garantiförsäkras. Beloppens storlek bestäms av förbundsstyrelsen.  
 
10.4 Förbundets namn, märke och medlemsregister får inte användas  
i kommersiell verksamhet utan att förbundsstyrelsen medger det. 
 
 
§ 11 Revision 
11.1 För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning ska  
två (2) revisorer väljas vid kongressen för tiden intill slutet av nästa 
kongress. För samma tid väljs två (2) revisorsersättare. En av revisor-
erna tillsammans med personlig ersättare ska vara auktoriserad revisor.  
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11.2 Förbundets räkenskaper och kassa ska finnas tillgängliga för 
granskning av revisorerna när helst dessa så önskar.  
 
11.3 Revisorerna ska årligen avge en berättelse för verkställd granskning 
före utgång av mars månad.  
 
11.4 Förbundsstyrelsen äger rätt att genomföra revision hos de organ 
som nämns i dessa stadgar om särskild anledning därtill uppkommer. 
 
 
§ 12 Förbundets tidskrift 
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, 
Schizofreniförbundet, ska ge ut ett periodiskt medlemsblad och kan 
även ge ut andra publikationer.  
 
 
§ 13 Förbundets namn och logotyp 
Förbundets namn är Intresseförbundet för personer med schizofreni och 
liknande psykoser, Schizofreniförbundet.  

Förbundets logotyp är tre ansiktsprofiler i cirkel i blått. 
 
 
§ 14 Schizofrenifonden 
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande  
psykoser, Schizofreniförbundet, ska bedriva en nationell insamling  
till förmån för dem som drabbats av schizofreni och liknande  
psykossjukdomar. Medlen samlas in i en särskild fond, vars verk- 
samhet regleras i en särskild stadga. Förbundsstyrelsen svarar för 
Schizofrenifondens förvaltning och redovisar denna vid kongressen  
och ordförandemötet.  
 
 
§ 15 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan beslutas på kongressen om minst tre 
fjärdedelar (3/4) av ombuden biträder beslutet. Om denna majoritet 
inte uppnås räcker det med enkel majoritet vid två (2) på varandra 
följande kongresser.  
 
§ 16 Upplösning av förbundet 
Beslut om upplösning av förbundet fattas enligt samma regler som gäller 
för stadgeändring. När ett avgörande beslut om upplösning fattas ska 
det även beslutas om hur ev. tillgångar ska disponeras. Eventuella 
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tillgångar ska tillfalla organisation eller dylik med samma eller liknande 
ändamål som Schizofreniförbundet har idag enligt förbundets 
ändamålsparagraf. 
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Normalstadgar för distriktsorganisation 
 
 
Stadgar för distriktsorganisation inom  
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande 
psykoser, Schizofreniförbundet 
 
…………………………………… - distriktet 
 
 
§ 17 Ändamål 
Se förbundsstadgarna § 1. 
 
Distrikt har till uppgift att vara sammanhållande organ för föreningarna 
inom sitt verksamhetsområde.  
 
I uppgifterna ingår också att 
• främja samverkan mellan distriktets föreningar och särskilt stödja 

föreningar som arbetar under mindre gynnsamma förhållanden, 
• samordna gemensamma studieaktiviteter, 
• verka för nybildningar av föreningar där detta bedöms vara till 

fördel för organisationen, 
• bistå föreningarna med råd och upplysningar om verksamheten. 
 
 
§ 18 Organisation 
Distriktets verksamhetsområde omfattar ett landstingsområde, om inte 
förbundsstyrelsen beslutat om en annan indelning. Distriktet ska anta 
normal stadgar och godkännas av förbundsstyrelsen. 

………………………  distriktet omfattar  …………………………...... 
 
Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet. 
 
 
Distriktets verksamhet leds av en distriktsstyrelse  

med säte i  ……………………………………………………………….. 
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§ 19 Distriktsårsmötet  
19.1 Årsmöte hålls senast under mars månad varje år på tid och  
plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska göras skriftligt senast  
fyra (4) veckor i förväg. 
 
19.2 Vid årsmöte ska följande ärenden tas upp på föredragningslistan: 
 

1 Årsmötet öppnas 
2 Val av 

– Årsmötesordförande 
– Årsmötessekreterare 
– två justerare tillika rösträknare  

3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 
4 Fastställande av föredragningslista. 
5 Beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat 
6 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska 

redovisning 
7 Fastställande av resultat- och balansräkning  
8 Revisorernas berättelse 
9 Beslut om ansvarsfrihet 
10 Beslut om arvode, traktamenten och reseersättningar 
11 Behandling av förslag från styrelse, revisorer och från 

förbundsstyrelsen överlämnande ärenden  
12  Behandling av stadgeenligt inkomna motioner 
13 Fastställande av verksamhetsplan. 
14 Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår 
15 Fastställande av budget 
16 Val av  

– ordförande 
– ledamöter i distriktsstyrelsen 
– ersättare i distriktsstyrelsen 
– två revisorer och två ersättare 
– val av sammankallande med själverfarenhet för referensgrupp 

till distriktsstyrelsen 
– val av valberedning 
– ev. övriga val 

17  Information 
18  Övriga frågor 
19  Årsmötet avslutas 
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19.3 Varje vid årsmötet närvarande ombud och styrelseledamot har  
vid omröstningen en (1) röst. Styrelseledamot har dock inte rösträtt 
ifråga om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Röstning med fullmakt  
är inte tillåten. 
 
 
§ 20 Representation 
20.1 Val av ombud till distriktets årsmöte sker på föreningarnas 
årsmöten. 
 
20.2 En lokal förening har rätt att vid distriktsmöten representera  
med ett ombud för varje påbörjat tiotal medlemmar. Medlem i en 
förening inom distriktet har rätt att närvara vid årsmötet och yttra  
sig men inte delta i besluten.  
 
20.3 Varje distrikt bestämmer om ersättning till ombuden för 
resekostnaden i samband med distriktsmöten. 
 
 
§ 21 Motioner 
Motionsrätt till distriktsårsmöte har förening och enskild medlem  
inom distriktet. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast 
fyra (4) veckor före årsmötet.  
 
§ 22 Extra ombudsmöte 
Ett extra ombudsmöte hålls då distriktsstyrelse, revisor eller ombud  
i en förening finner det påkallat. Mötet ska hållas senast en (1) månad 
efter gjord framställan. Endast de frågor som föranlett ett extra 
ombudsmöte får behandlas. 
 
 
§ 23 Distriktsstyrelsen 
23.1 Distriktsstyrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs för 
tiden intill nästa årsmöte. Viss del av styrelsen kan dock väljas för två 
(2) år. Minst hälften av styrelsen ska vara anhöriga eller personer med 
själverfarenhet.  
 
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) ledamöter med tre (3) ersättare. 
 
Ordförande väljs för ett år av årsmötet, men i övrigt konstituerar 
styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutför då minst hälften av styrelsen  
är närvarande.  
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23.2 Det åligger styrelsen att verkställa årsmötets beslut och av 
förbundsstyrelsen lämnade uppdrag samt att planera och leda 
verksamheten utifrån förbundets målsättning som anges i § 1.  
 
23.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst  
två (2) gånger per år eller när minst hälften av styrelsens ledamöter 
finner det påkallat. 
 
23.4 Styrelsen ska lämna en verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning till årsmötet. Redogörelsen, tillsammans med inkomna 
motioner ska, minst två (2) veckor före mötet, skickas till föreningarna 
inom distriktet och de valda ombuden.  
 
Inom fyra (4) veckor efter årsmötet ska verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse skickas till 
förbundsstyrelsen tillsammans med en rapport på fastställd blankett  
om de val som gjorts.  
 
23.5 Styrelsen anställer och ansvarar för distriktets personal. 
 
 
§ 24 Räkenskaper och förvaltning 
24.1 Distriktets firma tecknas av de personer som styrelsen 
bestämmer. 
 
24.2 Distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med 
kalenderår. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning ska 
föreligga före utgången av februari månad varje år. 
 
24.3 För användning av förbundets namn, märke och medlemsregister  
gäller § 10.4 i förbundets stadgar. 
 
 
§ 25 Revision 
25.1 För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning ska två 
(2) revisorer väljas av årsmöte för tiden intill slutet av nästa årsmöte. 
För samma tid väljs två (2) ersättare.  
 
25.2 Distriktets räkenskaper och kassa ska hållas tillgängliga för 
granskning av revisorerna när helst dessa så önskar. Revisorerna ska 
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årligen avge berättelser över verkställd granskning före utgången av 
februari månad. 
25.3 Förbundsstyrelsen äger rätt att genomföra revision hos ett  
distrikt om det finns särskild anledning till det.  
 
 
§ 26 Vilande distrikt 
Beslut om vilande distrikt fattas enligt samma regler som gäller för 
stadgeändring. För vilande distrikt krävs förbundsstyrelsens beslut.  
 
Ett vilande distrikts tillgångar förvaltas av förbundsstyrelsen. 
Om inget årsmöte hållits två år i rad anses distriktet vara upplöst. 
 
 
§ 27 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar, gäller endast distriktets namn och säte,  
kan beslutas på årsmötet om minst tre fjärdedelar(3/4) av ombuden 
 biträder beslutet. Om denna majoritet inte uppnås räcker det  
med enkel majoritet vid två (2) på varandra följande årsmöten. 
 
 
§ 28 Upplösning 
För upplösning krävs förbundsstyrelsens beslut. Förbundsstyrelsens 
beslut omfattar även frågan om hur tillgångarna ska disponeras.  
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Normalstadgar för förening 
 
 
Stadgar för förening inom 
Intresseförbundet för personer med schizofreni och 
liknande psykoser, Schizofreniförbundet 
 
………………………  föreningen i …………………………… 
 
 
§ 29 Ändamål  
Se förbundsstadgarna § 1. 
 
Förening har till uppgift att vara ett sammanhållande organ för 
medlemmar inom sitt verksamhetsområde. 
 
I uppgiften ingår också att stödja personer med själverfarenhet  
och deras anhöriga genom  

• att bedriva studieverksamhet om schizofreni och  
 liknande psykossjukdomar och om samhällsfrågor, 
• att i övrigt bedriva verksamhet som främjar gemenskapen  
 mellan familj och vänner. 
 
 
§ 30 Organisation 
Förening omfattar ett lämpligt verksamhetsområde. Innan beslut 
fattas ska distriktsstyrelsens yttrande inhämtas där sådana finns. 
Föreningen ska anta normalstadgar och godkännas av förbunds-
styrelsen. 
 
Föreningen omfattar……………………………………………….. 
och styrelsen har säte i…………………………………………….. 
 
 
§ 31 Årsmöte 
31.1 Årsmöte ska hållas senast under februari månad varje år på 
tid och plats som styrelsen bestämmer.  
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31.2  Kallelse till årsmöte ska ske minst två (2) veckor i för- 
väg genom skriftligt meddelande. Motioner ska vara inlämnade  
fyra (4) veckor före årsmötet. 
 
31.3 Vid årsmöte ska följande ärenden tas upp på föredragnings-
listan: 
 
1 Årsmötet öppnas 
2 Val av 

– årsmötesordförande 
– årsmötessekreterare 
– två justerare tillika rösträknare  

3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 
4 Fastställande av föredragningslista 
5 Beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat 
6 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och 
 ekonomiska redovisning 
7 Fastställande av resultat- och balansräkning  
8 Revisorernas berättelse 
9 Beslut om ansvarsfrihet 
10 Beslut om arvode, traktamenten och reseersättningar 
11 Behandling av förslag från styrelse, revisorer och från 
 distriktsstyrelse och förbundsstyrelsen överlämnande 
 ärenden  
12  Behandling av stadgeenligt inkomna motioner 
13 Fastställande av verksamhetsplan. 
14 Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår  
15 Fastställande av budget 
16 Val av 

– ordförande 
– ledamöter i styrelsen 
– ersättare i styrelsen 
– två revisorer och två ersättare 
– valberedning 
– ev. övriga val 

17 Information  
18 Övriga frågor 
19 Årsmötet avslutas 
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31.4 Varje vid årsmötet närvarande medlem och styrelseleda- 
mot har vid omröstningen en (1) röst. Ledamot av styrelsen  
har dock ingen rösträtt ifråga om ansvarsfrihet eller val av 
revisorer. Röstning med fullmakt är inte tillåten. 
 
31.5 Extra medlemsmöte hålls då styrelsen, revisorer eller  
minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna så finner påkallat. 
 
 
§ 32 Styrelsen 
32.1 Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs för tiden 
intill slutet av nästa årsmöte. Viss del av styrelsen kan dock väljas 
för två (2) år. Minst hälften av styrelsen ska vara anhöriga eller 
personer med själverfarenhet.  
 
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) ledamöter med två (2) 
ersättare. 
 
Ordförande väljs för ett (1) år av årsmötet, men i övrigt konstitu-
erar styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutför då minst hälften av 
styrelsen är närvarande. 
 
32.2 Det åligger föreningens styrelse att verkställa årsmötets 
beslut och av distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen lämnade 
uppdrag samt att planera och leda verksamheten med målsättning 
som anges i § 1. 
 
32.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då 
minst hälften av ledamöterna finner det påkallat. 
 
32.4 Styrelsen ska till årsmötet lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse. Senast 
den 10 mars ska dessa skickas till distriktsstyrelsen där sådan finns 
och till förbundsstyrelsen tillsammans med rapport om företagna 
val och begärd medlemsstatistik.  
 
 
§ 33 Medlemsavgift 
Medlem betalar senast den 15 mars den avgift som årsmötet 
beslutat. 
 
§ 34 Räkenskap och förvaltning 
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34.1 Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen 
bestämmer.  
34.2 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller 
med kalenderår. Verksamhetsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning ska föreligga senast den 1 februari varje år.  
 
34.3  För användning av förbundets namn, märke eller 
medlemsregister gäller §10.4 i förbundets stadgar.  
 
 
§ 35 Revision 
35.1 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning 
ska två (2) revisorer väljas av årsmötet för tiden intill slutet av 
nästa årsmöte. För samma tid väljs två (2) revisorsersättare.  
 
 
35.2 Föreningens räkenskaper och kassa ska hållas tillgängliga för 
granskning av revisorerna närhelst dessa så önskar.  

Revisorerna ska årligen avge berättelse över verkställd granskning 
före utgången av januari månad.  
 
 
§ 36 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar, gäller endast föreningens namn och 
säte, kan beslutas av föreningens årsmöte om minst tre fjärde-
delar (3/4) av de närvarande medlemmar biträder beslutet. Om 
denna majoritet inte uppnås räcker enkel majoritet vid två (2)  
på varandra följande årsmöten.  
 
 
§ 37 Vilande förening 
Beslut om vilande förening fattas enligt samma regler som gäller 
för stadgeändring. För vilande förening krävs förbundsstyrelsens 
beslut efter hörande av distrikt där sådant finns. Om inget 
årsmöte hållits två år i rad anses föreningen vara upplöst. 
Föreningens tillgångar förvaltas av förbundsstyrelsen. 
 
 
§ 38 Upplösning 
Beslutet om upplösning av föreningen fattas enligt samma regler 
som gäller för stadgeändring. För upplösning krävs förbunds-
styrelsens beslut. Förbundsstyrelsen beslutar även hur till-
gångarna ska disponeras.  


