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Stadgar för IFS Stockholmsdistriktet
– enligt beslut vid årsmötet 2006

§ 1 Ändamål
Distriktet har till uppgift att vara sammanhållande organ för distriktets föreningar och
direktanslutna medlemmar inom Stockholms län och skall:







främja de drabbades sociala och legala medborgerliga rättigheter som fullvärdiga
medlemmar i samhället
sprida information och kunskap om schizofreni och andra psykossjukdomar för att
bidra till respekt för de psykiskt funktionshindrade och deras anhöriga
påverka myndigheter och institutioner så att dessa utvecklar sina insatser för vård
och rehabilitering utifrån de drabbades egna förutsättningar
utforma och driva vårdpolitiska och vårdideologiska policyfrågor
stödja forskning om schizofreni och andra psykotiska sjukdomar
främja kontakter med närstående organisationer i Sverige och i andra länder

I uppgifterna ingår också att:





främja samverkan mellan distriktets föreningar och särskilt stödja föreningar som
samarbetar under mindre gynnsamma förhållanden
samordna gemensamma studie- och informationsaktiviteter
verka för nybildningar av föreningar där detta bedöms vara till fördel för
organisationen
bistå föreningarna med råd och upplysningar rörande verksamheten

§ 2 Organisation
Distriktets verksamhetsområde omfattar Stockholms län.
Distriktets högsta beslutsfattande organ är årsmötet där de beslutande utgörs av ombud
valda enligt § 4 samt styrelsen.
Distriktets verksamhet leds av en distriktsstyrelse med säte i Stockholm.
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§ 3 Medlemskap


Medlem i IFS Stockholmsdistriktet kan förening vara, som stöder distriktets ändamål
enligt § 1. Personer som saknar lokal förening kan, utan att ha rösträtt, direktanslutas
som medlemmar till dess de funnit lämplig förening att ansluta sig till. Sådana
direktanslutna medlemmar kan bilda lokalgrupper för att tillvarata sina intressen till
dess att lokalförening bildats.

Medlem som icke i den ordning som distriktets stadgar föreskriver erlagt årsavgift eller som
brutit mot dessa stadgar kan av styrelsen varnas eller uteslutas ur IFS Stockholmsdistriktet.

§ 4 Årsmötet
4.1 Årsmöte hålls senast under mars månad varje år på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Kallelse skall ske skriftligen senast fyra (4) veckor i förväg.
4.2 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:














Fastställande av röstlängd
Beslut huruvida årsmötet är stadgeenligt kallat
Val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid årsmötet
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
Fastställande av balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Beslut om arvoden och traktamenten
Behandling av förslag från styrelse och revisorer, från förbundsstyrelsen överlämnade
ärenden samt i stadgeenlig ordning inkommande motioner
Behandling av verksamhetsplan för det kommande året
Fastställande av årsavgift för lokalförening respektive för direktanslutna medlemmar
för nästkommande verksamhetsår
Fastställande av budget
Val av distriktsstyrelse, ersättare, revisorer och valberedning
Val av sammankallande med själverfarenhet för referensgrupp till styrelsen
Övriga frågor och information från styrelsen

4.3 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.

§ 5 Representation
5.1 Val av ombud till distriktets årsmöte sker enligt respektive förenings stadgar.
5.2 Förening har rätt att vid årsmötet representera med ett ombud för varje påbörjat tiotal
medlemmar. Lokalgrupp har rätt att representeras av ett ombud. Ombud skall styrka sin
behörighet vid årsmötet.
5.3 Medlem i förening samt direktanslutna medlemmar, personligen eller via lokalgrupp, har
rätt att närvara vid årsmötet och där yttra sig men ej delta i besluten.
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§ 6 Motioner
Motionsrätt till distrikts årsmöte har förening och enskild medlem inom distriktet. Motion
skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då distriktsstyrelse eller revisorer så finner påkallat. Mötet hålls senast
en (1) månad efter gjord framställan. Endast de frågor som föranlett det extra årsmötet får
behandlas.

§ 8 Distriktsstyrelsen
8.1 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 skall vara
anhöriga eller personer med själverfarenhet.
Styrelsen skall bestå av minst fem (5) ledamöter med minst tre (3) ersättare.
Ordföranden väljs för ett år av årsmötet, men i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsför då halva antalet ledamöter är närvarande och om minst tre
ledamöter är ense.
8.2 Det åligger styrelsen att verkställa årsmötets beslut samt att planera och leda
verksamheten med i § 1 angiven målsättning.
8.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger årligen eller när
minst hälften av styrelsens ledamöter så finner påkallat.
8.4 Styrelsen skall till årsmötet lämna verksamhetsberättelse, som tillsammans med
resultaträkning och balansräkning skall föreligga före den 15 februari varje år.
Verksamhetsberättelsen skall minst två (2) veckor före mötet sändas till föreningarna inom
distriktet tillsammans med inkomna motioner.
8.5 Styrelsen anställer och ansvarar för personal.

§ 9 Avgifter
Till distriktet erlägger föreningarna senast den 1 mars av årsmötet fastställd avgift per
medlem, beräknat på antalet medlemmar vid senaste årsskiftet.

§ 10 Räkenskaper och förvaltning
10.1 Distriktets firma tecknas av de personer som styrelsen utser.
10.2 Distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
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§ 11 Revision
11.1 För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning skall minst två (2) revisorer
väljas av årsmötet för tiden intill slutet av nästa årsmöte. För samma tid väljs två (2)
revisorsersättare.
11.2 Distriktets räkenskaper och kassa skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna
när helst dessa så önskar.
Revisorerna skall årligen avge berättelse över verkställd granskning före den 1 mars.
11.3 Förbundsstyrelsen äger rätt att genomföra revision hos distrikt om särskild anledning
därtill uppkommer.

§ 12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas på årsmötet om minst tre fjärdedelar av de
röstberättigande biträder beslutat. Om majoritet inte uppnås räcker en enkel majoritet vid
två (2) på varandra följande årsmöten. Förslag till ändring skall tas upp på kallelsen till
årsmötet och förslaget skall bifogas kallelsen.

§ 13 Upplösning
Upplösning av distriktets verksamhet skall behandlas på två årsmöten.
För upplösning fordras förbundsstyrelsens beslut. Förbundsstyrelsens beslut skall även
omfatta frågan om disposition av tillgångarna.

Stadgeändringar beslutade vid årsmötet mars 2006.

