
STADGAR FÖR NÄTVERKET FÖR GLOBAL PSYKISK HÄLSA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Föreningens namn

Nätverket för global psykisk hälsa.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen syftar till att förstå och stärka Sveriges roll för och kapacitet till att verka för en förbättrad
global psykisk hälsa med fokus på särskilt utsatta grupper. Föreningen vänder sig till människor i alla
åldrar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Föreningen ska aktivt arbeta för att
motverka all form av diskriminering.

Föreningen är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden. Styrelsen och föreningen kan ha sitt
säte i hela Sverige. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som
medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet delegerar det löpande arbetet till en
styrelse.

4 § Firmateckning

Styrelsen utser ett räkenskapsår i sänder verkställande ledamoten, vilken väljs av styrelsen, och
ordföranden att teckna firma för styrelsens verksamhetsområde var och en för sig eller i förening. För
den löpande driften tecknar den verkställande ledamoten ensam firma.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper mellan de ordinarie årsmötena.

6 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads
mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av
stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag om stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna
samtidigt med föredragningslista till årsmötet.

7 § Upplösning av föreningen



För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads
mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.
När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Årsmötet
beslutar om eventuell medlemsavgift.

9 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat eventuell medlemsavgift inför
årsmötet anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att
personen avförs från medlemsförteckningen.

10 § Uteslutning

Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. En medlem kan endast uteslutas av styrelsen.
Beslut om uteslutande kan överklagas till årsmötet.

11 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

● har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar
● har rätt till information om föreningens angelägenheter
● skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
● skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
● godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att
bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i
enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av
föreningen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

12 § Tidpunkt, kallelse

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet
tillställas medlemmarna skriftligen via mail samt på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring
eller nedläggning av föreningen skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelser, ekonomisk
berättelse, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet.



13 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag (motion) från medlem
skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

14 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Yttrande-, yrkande- och rösträtt tillfaller den medlem som uppfyller kriterierna enligt §10.

15 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet, dock
krävs att minst en tredjedel av styrelsens medlemmar är närvarande. Medlem får ej ha företrädare med
fullmakt.

16 § Beslut och omröstning

Personval avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För
beslut i andra frågor, med undantag för de fall där annat specificerats, krävs enkel majoritet, vilket
innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Omröstning sker med
acklamation om inte annat begärs av röstberättigad medlem. Röstlängden utgörs av de röstberättigade
medlemmar som närvarar vid mötet. Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal
det förslag som biträds av mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är mötesordförande inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

17 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

18 § Ärenden vid årsmötet

Årsmötet skall minst behandla (och protokollföra) följande ärenden:

● val av mötesordförande, sekreterare och justerare
● mötets giltiga utlysande
● granskning av verksamhetsberättelsen, vilken sammanställts av styrelsen, samt den

ekonomiska redovisningen.
● styrelsens ansvarsfrihet
● val av styrelse för kommande verksamhetsår
● val av valberedning för kommande verksamhetsår
● val av revisorer för kommande verksamhetsår
● eventuellt inkomna propositioner/motioner
● antagande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
● övriga ärenden

Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse samt protokoll ska finnas tillgängliga för



medlemmarna minst en månad efter årsmötet.

19 § Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 50 % av
föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. För extrainsatt årsmöte
gäller ordinarie stadgar gällande beslutsfattande och tidsgränser.

VALBEREDNINGEN

20 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen bör bestå av minst två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet.
Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets
slut, om de vill kandidera för nästa mandattid, samt därtill inhämta föreningens medlemmars förslag
till kandidater. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade
medlemmar sitt förslag. Valberedningen bör eftersträva en bred representation inom styrelsen.
Ledamöterna av valberedningen får inte tillhöra styrelsen.

21 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara
oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda
senast en månad före årsmötet. Minst en av revisorerna bör vara auktoriserad eller godkänd.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före det ordinarie
årsmötet.

STYRELSEN

22 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 1-5 övriga ledamöter samt en till två
suppleanter. Mandattiden löper mellan ordinarie årsmöten. Styrelsen utser inom sig poster som
kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt
av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i
dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till
adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande
och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

23 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:



● se att för föreningen gällande stadgar och bindande regler iakttas verkställa av årsmötet
fattade beslut

● planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
● ansvara för och förvalta föreningens medel
● tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 21 §
● förbereda årsmöte

24 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I
brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras utav styrelsen utsedd mötessekreterare.
Mötessekreteraren skall också tillse att protokollet arkiveras på av styrelsen avsedd plats.

25 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med
stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


