Stadgar för Ångestförbundet
§ 1 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
Mom. 1
Ångestförbundet är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund, som genom information
och medmänskligt stöd, opinionsbildning och påverkansarbete verkar för dem som har erfarenhet av ångesttillstånd samt för deras närstående. Förbundet tar inte ställning vare sig för
eller emot några behandlingsformer. Ångestförbundet är öppet för alla som vill verka för dess
syften.
Mom. 2
Grunden för verksamheten är medlemmarnas kunskaper om och erfarenheter av ångesttillstånd.
Mom. 3
Ångestförbundet verkar för
 att personer med psykisk ohälsa garanteras trygghet, delaktighet och goda levnadsvillkor
 att medlemmarnas erfarenheter av psykisk ohälsa respekteras och tas till vara i
samhället
 att verka för ökad kunskap om ångesttillstånd samt motverka fördomar kring psykisk
ohälsa
 att effektiva behandlingsmetoder görs tillgängliga för alla
 att information om och forskning kring psykisk ohälsa ökas

§ 2. ORGANISATION
Mom. 1
Förbundets namn är Ångestförbundet (på engelska heter förbundet Anxiety Association of
Sweden).
Mom. 2
Grunden för verksamheten är enskilda medlemmar anslutna till lokalföreningar.

Mom. 3
Finns inom samma landstingsområden eller regioner (gäller även kommun som inte ingår i
landstingsområde) mer än en lokalförening bör dessa bilda länsförening tillsammans.
Mom. 4
Finns i ett landstingsområde eller region (gäller även kommun som inte ingår i landstingsområde) endast en lokalförening bör denna utgöra såväl läns- som lokalförening.
Mom. 5
Allt arbete inom organisationen ska bedrivas i enlighet med god föreningssed.

§ 3 MEDLEMSKAP FÖR PERSON
Mom. 1
Medlemskap kan vinnas av varje person som stödjer förbundets stadgar och verksamhet.
Mom. 2
Förbundsstyrelsen äger rätt att, efter skriftlig erinran, utesluta medlem som bryter mot
förbundets stadgar eller skadar dess verksamhet.
Medlem som uteslutits eller varnats äger rätt att få sin sak prövad vid nästa ordinarie förbunds
kongress.

§ 4 MEDLEMSKAP FÖR LOKALFÖRENING
Mom. 1
Medlemskap i förbundet kan erhållas av lokalförening som antagit av kongressen fastställda
normalstadgar, har minst tre betalande medlemmar samt valt styrelse eller interimsstyrelse.
Mom. 2
Beslut om medlemskap av förening fattas av förbundsstyrelsen.
Mom. 3
Lokalförening som beviljats medlemskap i Ångestförbundet ingår i eventuell befintlig länsförening.
Mom. 4
Representant utsedd av Ångestförbundets förbundsstyrelse äger rätt att närvara vid läns- och
lokalföreningens styrelsesammanträde, medlemsmöte och årsmöte. Representant för förbundsstyrelsen äger vid sådant tillfälle yttrande- och förslagsrätt.
Mom. 5
Förbundskongressen äger rätt att utesluta förening som bryter mot förbundets stadgar eller
motarbetar dess verksamhet om föreningen tidigare fått en varning från förbundsstyrelsen.
Sådant beslut kräver 3/4 majoritet. Beslut om uteslutning gäller från och med nästa ordinarie
förbundskongress. Beslut kan överklagas nästa förbundskongress.
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Mom. 6
Till sammanträde där uteslutning finns på dagordningen äger lokalföreningen rätt att sända tre
representanter med yttranderätt i frågan.
När uteslutning övervägs ska förbundsstyrelsen sammankalla extra årsmöte i lokalföreningen
för att pröva om föreningsstyrelsen agerande har stöd bland medlemmarna. Finns inget sådant
stöd ska interimsstyrelse för lokalföreningen utses av medlemmarna vid mötet.
Kan så inte ske utser förbundsstyrelsen interimsstyrelse inom tre veckor efter mötet. Gäller
frågan uteslutning av länsförening kallas berörda lokalföreningars styrelser.
Mom. 7
Utesluten förening får inte använda Ångestförbundets namn.
Mom. 8
Lokalförening ska varje år, före maj månads utgång, till förbundet skicka kopia på bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan och årsmötesprotokoll för innevarande år. Om så inte sker utbetalas inte medlemsbidraget förrän handlingarna inkommit till förbundet.
Mom. 9
Förbundsstyrelsen äger rätt att inkräva löpande ekonomisk bokföring från läns- eller lokalförening. För att kunna förhindra att eventuella oegentligheter sker inom dessa.
Förbundsstyrelsen äger även rätt att vid uppkomna oegentligheter avsluta föreningens
medlemskap i Ångestförbundet.

§ 5 AVGIFT TILL FÖRBUNDET
Mom. 1
Den medlemsavgift lokalföreningen ska erlägga till förbundet för nästkommande verksamhetsår fastställs av förbundskongressen.
Mom. 2
Medlemsavgiften ska fortlöpande redovisas kvartalsvis till förbundet och lokalföreningarna.

§ 6 FÖRBUNDSKONGRESS
Mom. 1
Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ. Kongressen har därmed rätt att
fatta beslut även i sådana frågor som normalt beslutas av förbundsstyrelsen.
Mom. 2
Kongressen hålls före juni månads utgång vartannat år.
Mom. 3
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Varje förening utser två röstberättigande ombud. Föreningen med fler än 100 betalande
medlemmar har rätt att sända fyra röstberättigande ombud. Föreningar med fler än 200
betalande medlemmar har rätt att sända sex röstberättigande ombud.

Mom. 4
Fullmaktsröstning får tillämpas i Ångestförbundet, dock kan aldrig ombudsantalet överstiga
det i paragraf 6 moment 3 angivet antal. Så kallat bundet mandat tillämpas inte.
Mom. 5
Till kongressen kallas även förbundsstyrelsens ledamöter, förbundets revisorer och valberedning. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som föreningsombud.
Mom. 6
På kongressens dagordning ska följande ärenden upptagas:
1. Kongressens öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Fastställande av att kongressen är behörigen utlyst
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av mötesordförande att leda kongressen
6. Val av mötessekreterare samt två justerare och två rösträknare (ej samma personer)
7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
11. Motioner
12. Förslag från förbundsstyrelsen
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Fastställande av budget
15. Fastställande av verksamhetsplan
16. Val av förbundsordförande
17. Val av övriga ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen samt ersättare
18. Utseende av auktoriserad eller godkänd revisor
19. Val av internrevisorer och ersättare
20. Val av valberedning
21.Övriga frågor
22.Eventuella kongressuttalanden
23.Kongressens avslutande
Mom. 7
Kallelse till kongressen ska ske senast sex veckor före kongressen. Skriftligt material
innehållande dagordningsförslag, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, motioner med
förbundsstyrelsens yttrande, förslag till verksamhetsplan och budget, samt övriga förslag från
styrelsen, ska utsändas senast tre veckor före kongressen.
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Mom. 8
Varje medlem, länsförening och lokalförening äger rätt att väcka motion till förbundskongressen. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före kongressen.
Mom. 9
Beslut vid förbundskongress fattas med enkel majoritet, utom i de frågor som särskilt
regleras i dessa stadgar. Vid lika röstetal ska lottning ske.

§ 7 EXTRA FÖRBUNDSKONGRESS
Mom. 1
Extra förbundskongress ska hållas om 2/3 av förbundets lokalföreningar så begär eller på begäran av revisorerna eller förbundsstyrelsen.
Mom. 2
Kallelse till extra kongress ska utsändas senast sex veckor före kongress. Extra kongress
behandlar endast de frågor som föranlett utlysandet. I övrigt gäller vad som stadgas i § 6
mom. 3 och 4.

§ 8 FÖRBUNDSRÅD
Mom. 1
Året mellan ordinarie förbundskongresser ska förbundsråd hållas före juni månads utgång.
Förbundsrådet är endast rådgivande, med undantag för fyllnadsval enligt § 8 moment 2.
Mom. 2
Förbundsrådet kan, på begäran av styrelsen, fatta beslut om fyllnadsval till vakanta uppdrag
inom förbundet, om det finns vakanser till respektive uppdrag.
Mom. 3
Vid förbundsrådet ska förbundsstyrelsen redovisa verksamhets-, revisors- och ekonomisk
berättelse. Dessutom ska förbundsstyrelsen inhämta förbundsrådets uppfattning i särskilt
viktiga principiella frågor.
Mom. 4
Till förbundsrådet äger varje lokalförening rätt att skicka två ombud.

§ 9 FÖRBUNDSSTYRELSE
Mom. 1
Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, sex övriga ordinarie ledamöter samt
minst två eller högst fyra ersättare. Ersättarna väljs i turordning enligt kongressbeslut.
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Styrelsen är, inom de ekonomiska och andra ramar som fastställs av förbundskongressen,
ansvarig för förbundets verksamhet under mandatperioden.
För beslutsmässighet krävs att minst hälften av de valda ledamöterna/ersättarna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Även förbundets revisorer och valberedning har rätt att deltaga vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen kan, när man så anser behövligt, adjungera personer till sammanträden eller del av
sådant. Om särskilda skäl föreligger kan adjungering även gälla för en viss period.
Mom. 2
Förbundsstyrelsen är ansvarig för kansliets organisation samt dess anställda. Styrelsen äger
rätt att inrätta, tillsätta och avsluta tjänster inom förbundet. Styrelsen ska fastställa löner och
andra anställningsvillkor efter förhandling med berörda parter. Styrelsen kan inom sig utse en
eller flera personer med särskilt personal- och arbetsledningsansvar.
Mom. 3
Deltagare vid protokollfört styrelsemöte äger rätt till ersättning med 1,2% av gällande
prisbasbelopp per mötesdag. Deltagare har även rätt till ersättning för eventuella resekostnader, kost och logi samt skattefria traktamente enligt gällande skatteregler. Utgifter ska
styrkas med kvitto eller motsvarande verifikat. Ledamot eller ersättare i förbunds-styrelsen
kan inte anställas inom förbundet.
Styrelseledamot kan arvoderas för särskilt uppdrag eller projekt som är tidsbegränsat. Om
ärendet kommer till beslut i förbundsstyrelsen äger ledamoten som innehar uppdraget inte
rösträtt.
Mom. 4
Förbundsstyrelsen ska till förbundskongressen redovisa planerna för den kommande verksamheten. Förbundsstyrelsen har vidare att för varje år utarbeta verksamhet- och ekonomisk
berättelse som, jämte revisorernas berättelse, ska överlämnas till förbundskongressen.
Mom. 5
Kansligöromål och räkenskaper handhas i övrigt på sätt som förbundsstyrelsen fastställer.

§ 10 REVISORER OCH REVISION
Mom. 1
För granskning av förbundets förvaltning utser kongressen en auktoriserad eller godkänd
revisor och en internrevisorer med en ersättare.
Mom. 2
Förbundsstyrelsens protokoll ska löpande tillställas revisorerna så att dessa kan följa verksamheten.
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§ 11 ÖVRIGT
Mom. 1
Beslut inom förbundet fattas med enkel majoritet, utom i de fall stadgarna anger något annat.
Vid lika röstetal bifalles det förslag som sittande ordförande företräder, utom i fråga om
personval, då lottning ska ske. Om votering begärs vid personval ska den vara sluten.

§ 12 ARBETSGIVARANSVAR
Mom. 1
För de lokalföreningar eller länsföreningar som har anställd personal äger förbundsstyrelsen
inget personalansvar.

§ 13 STADGAR
Mom. 1
Beslut om ändring av dessa stadgar ska ske vid förbundskongress med 4/5 majoritet eller
med enkel majoritet vid två på varandra följande förbundskongresser, varav åtminstone den
ena ska vara ordinarie. Mellan de båda kongresserna ska minst sex månader förflyta.
Mom. 2
Vid tvist om tolkning av eller tillämpning av dessa stadgar ska förbundsstyrelsen hänskjuta
frågan till förbundets externa revisorer för uttalande.

§ 14 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
Mom. 1
Förbundet upplöses genom beslut av två på varandra följande kongresser, av vilka en kan
vara extra kongress.
Mom. 2
Beslut om upplösning kan fattas om:
 minst 4/5 av kongressombuden så beslutar,
 antalet föreningar understiger 3 eller
 under en verksamhetsperiod kongress ej ägt rum inom föreskriven tid.

Mom. 3
Vid upplösning tillfaller eventuella tillgångar, de vid upplösningstillfället, verksamma lokalföreningarna i proportion till deras medlemsantal vid tidpunkten för beslutet att upplösa
förbundet.
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