
Stadgar för förening inom  
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande 
psykoser, Schizofreniförbundet  
 
Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser i Centrala 
Stockholm, IFS/CS, antagna 21 februari 2011 
 
§ 29 Ändamål  
Se förbundsstadgarna § 1: 

” Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande 
psykoser, Schizofreniförbundet är en organisation för dem som 
önskar stödja dem som drabbats av schizofreni och liknande 
psykossjukdomar. Förbundet är en av staten godkänd 
handikapporganisation och har till uppgift att tillvarata intresset för 
dem som drabbats av schizofreni och liknande psykossjukdomar 
liksom deras anhöriga. Förbundet är partipolitiskt obundet och 
religiöst neutralt och har till uppgift att; 
 

� främja de drabbades sociala och legala medborgerliga 
rättigheter  som fullvärdiga medlemmar i samhället 

� sprida information och kunskap om schizofreni och liknande 
psykossjukdomar för att bidra till förståelse och respekt för 
personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder 
och deras anhöriga 

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

� utforma och driva vårdpolitiska och vårdideologiska 
policyfrågor 

� stödja forskning om schizofreni och liknande 
psykossjukdomar 

� främja kontakter med närstående organisationer i Sverige och 
andra länder” 

 
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 förbundsstyrelsen.  
 
Föreningen omfattar stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, 
Östermalm och styrelsen har säte i Stockholm. 
  
§ 31 Årsmöte  
31.1 Årsmöte ska hållas senast under februari månad varje år på tid och plats 
som styrelsen bestämmer.  
 
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 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 
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  
 

31.4 Varje vid årsmötet närvarande medlem och styrelseledamot 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 konstituerar 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  
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 fjärdedelar (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 förbundsstyrelsens beslut. 
Förbundsstyrelsens beslutar även hur tillgångarna ska disponeras.  
 


