
 

 

 

 

STADGAR FÖR Föreningen Sinnen och Perception 

Antagna vid årsmötet 2018-10-30 

 

1§ NAMN  

Föreningens namn är Föreningen Sinnen och Perception. Föreningen är en ideell förening.  

2§ ÄNDAMÅL  

Föreningen Sinnen och Perception är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, som 
har till uppgift att sprida medvetenhet och kunskap i samhället kring vad avvikande 
sinnesintryck och perception innebär, och skapa bättre villkor för personer med avvikande 
sinnesintryck och perception. 

Föreningens ändamål är att:  

•		Sprida kännedom om och öka förståelsen för avvikande perception- och 
sinnesintryck 

•		Företräda de intressen som personer med avvikande perception- och sinnesintryck 
har i samhället.  

•		Samarbeta med myndigheter och andra relevanta aktörer för att bereda personer 
med avvikande perception- och sinnesintryck möjlighet att utveckla sin potential 
inom utbildning, sysselsättning, vård, stöd och boende 

•		Verka för upprättande av och stöd för de verksamheter som behövs 

•  Främja samarbetet med andra organisationer inom funktionshinderrörselsen 

•		Främja forskning rörande sensorik (sinnesintryck) och perception 

•		Följa upp och hålla kontakt med det internationella arbetet inom området 

4§ MEDLEMSKAP  

För att främja föreningens ändamål kan medlemskap i nationella och internationella 
sammanslutningar ske. Beslut om att ansöka om sådant medlemskap fattas av styrelsen. 

Som medlemmar i föreningen antas alla som betalar medlemsavgift och verkar för 
föreningens ändamål. Styrelsen beslutar i frågor om medlemskap. 



5§ ORDINARIE ÅRESMÖTE  

Ordinarie årsmöte hålls senast under maj månad på tid och plats som styrelsen eller 
föregående årsmöte bestämmer.  

Kallelse till ordinarie årsmöte ska utsändas till medlemmarna senast 15 dagar före 
mötesdagen och ska åtföljas av förslag till dagordning.  

I det fall styrelsens verksamhetsberättelse och årsredogörelse liksom revisorernas berättelse 
ej medföljer kallelsen till årsmötet, har medlemmarna rätt att på begäran erhålla 
handlingarna före mötesdagen. Detta ska uttryckligen framgå av kallelsen.  

Motioner ska, för att kunna behandlas vid årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast två 
månader före årsmötet.  

6§ ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:  

1.Val av ordförande för mötet 

2. Val av sekreterare för mötet 

3. Val av två justerare och två rösträknare 

4. Fastställande av dagordning 

5. Upprättande och justering av röstlängd 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

7. Föredragning och behandling av styrelsens verksamhets- berättelse och 

årsredogörelse om inte annat följer av lag 

8. Föredragning av revisionsberättelse 

9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet 

11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 

12. Fastställande av ersättningar under innevarande år 

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 

14. Val av ordförande 

15. Val av övriga styrelseledamöter 

16. Val av styrelsesuppleanter  

17. Val av revisor och revisorssuppleant 

18. Val av valberedning 

20. Behandling av inkomna motioner 



7§ EXTRA ÅRSMÖTE 

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner det erforderligt eller inom 30 dagar från det 
revisorn eller minst en tredjedel av antalet medlemmar påkallar sådant möte.  

Skriftlig kallelse till extra årsmöte ska utsändas senast 15 dagar före mötet och innehålla 
uppgift om vilka ärenden som ska behandlas.  

Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som angivits i kallelsen.  

8§ RÖSTRÄTT  

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet och genom öppen 
omröstning utom vid val, då sluten omröstning ska äga rum om någon begär det. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.  

Ledamot av distriktsstyrelsen eller suppleant får inte rösta i fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen eller vid val av revisor och revisorssuppleant.  

Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.  

9§ STYRELSENS UPPGIFTER  

Föreningens styrelse ansvarar för föreningens löpande verksamhet och ska ta initiativ till 
sådana åtgärder som främjar föreningens ändamål. Styrelsen har att tillse att föreningens 
bokföring och medelsförvaltning är ordnade på ett betryggande sätt. Det åligger styrelsen 
att verkställa av årsmötet fattade beslut samt att hålla medlemmar underrättade om sin 
verksamhet.  

10§ STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  

Föreningens styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter och högst tre 
suppleanter.  

Ordföranden utses på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.  

Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år, varvid vid varje ordinarie årsmöte 
halva antalet styrelseledamöter och halva antalet suppleanter väljs för tiden intill det 
årsmöte, som inträffar andra året efter valåret.  

Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 

Styrelsen utser vice ordförande, kassör, sekreterare och ordning för inträdande i styrelsen 
för suppleanter. 

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Styrelsen är beslutsför då minst 
halva antalet styrelseledamöter är närvarande.  

Vid styrelsemöte ska föras protokoll, som till riktigheten ska bestyrkas av ordföranden och 
en vid mötet vald protokollsjusterare. Styrelsen kan besluta att i stället låta nästkommande 
möte justera protokollet, varefter ordföranden undertecknar detta.  

 



11§ STYRELSENS BEHÖRIGHET OCH FIRMATECKNING  
Styrelsen handlar å föreningens vägnar gentemot tredje man och företräder föreningen inför 
myndigheter. Styrelsen utser de personer som får teckna föreningens firma. 

12§ MEDLEMSAVGIFT  

Medlemmar ska betala årsavgift som gäller kalenderår. Ordinarie årsmöte fastställer 
föreningens medlemsavgift för nästkommande kalenderår. 

13§ FÖRENINGENS RÄKENSKAPER OCH STYRELSENS ÅRSREDOVISNING  

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. 

Föreningens räkenskaper avslutas för varje verksamhetsår. Styrelsen ska före den 28 
februari närmast efter verksamhetsårets utgång till revisorerna överlämna årsredovisning 
med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.  

14§ REVISION  

För granskning av styrelsens förvaltning och distriktets räkenskaper utses på ordinarie 
årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn 
ska beredas tillfälle att fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger revisorn att 
årligen, före den 1 maj, dock senast 15 dagar före årsmötet, till distriktsstyrelsen överlämna 
revisionsberättelse att framläggas på årsmötet.  

15§ LOKALAVDELNINGAR 

Inom föreningens verksamhetsområde kan medlemmar bilda geografiska lokalavdelningar. 
Föreningen måste godkänna lokalavdelningens bildande. Lokalavdelningens namn och 
geografiska verksamhetsområde fastställs av föreningen.  

För lokalavdelningen gäller stadgar som går i linje med Föreningen Sinnen och Perceptions 
stadgar och fastställs av föreningens ordinarie årsmöte.  

 16§ ÄNDRINGAR AV STADGAR 

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar väcks antingen genom motion eller 
genom förslag av styrelsen och tas in i kallelsen till ordinarie årsmötet. Beslutet ska fattas vid 
två på varandra följande årsmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav det 
första är ordinarie. För ändring av 17§ fordras dock däri angiven beslutsordning.  

17§ FÖRENINGENS UPPLÖSNING  

Föreningen kan upplösas endast sedan beslut fattats härom vid två på varandra följande 
årsmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav det första är ordinarie. För att 
beslutet ska bli gällande, fordras vid vardera mötet minst två tredjedels majoritet av de 
röstande. Upplöses föreningen ska, sedan skulderna betalats, dess kvarvarande tillgångar 
ställas till annan närstående organisation eller till av upplösande årsmöte vald kommittés 
förfogande att användas för ändamål, som är föreningens syften närliggande. Medlen får i 
intet fall fördelas mellan föreningens medlemmar.  


