Stadgar för Riksförbundet Balans
Föreningen Balans bildades år 1997.
Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm.
Organisationsnummer: 802407-9074
Stadgarna antagna vid extra årsmöte 27 augusti 2012
Reviderade 2014-03-24
1 § Syfte
Riksförbundet Balans är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Riksförbundet Balans verkar för personer som främst drabbats av affektiva sjukdomar samt
deras närstående.
Riksförbundet Balans ändamål är
-

att vara stöd för drabbade och närstående samt tillvarata deras intressen

-

att arbeta intressepolitiskt för att förbättra vården och omsorgen, samt för en anpassad
arbetsmarknad

-

att erbjuda mötesplatser och sprida information och kunskap för att öka förståelsen,
acceptansen och respekten för drabbade och öka möjligheterna att tillvarata deras resurser.

2 § Organisation
Riksförbundet Balans är rikstäckande. Lokalföreningar ansluts till Riksförbundet Balans efter
ansökan och skall verka inom ramen för förbundets stadgar.
Riksförbundet Balans har följande uppgifter
1. Samordna och stödja lokalföreningarnas verksamhet.
2. Bevaka Riksförbundet Balans intressen gentemot offentliga myndigheter och organ.
Företräda Riksförbundet Balans i samarbete med andra organisationer på regional och
nationell nivå
3. Verka för att stimulera till ökad ungdomsverksamhet.
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4. Fastställa föreningarnas geografiska område.
5. Verka för utbyggnad av Balans såväl intressepolitiskt som geografiskt.

3 § Medlemskap
Riksförbundet Balans är öppen för drabbade, närstående och vård- och omsorgspersonal samt
annan fysisk person som är intresserad och erkänner dess ändamål, värdegrund och stadgar.
Fysisk och juridisk person kan främja verksamheten genom stödjande medlemskap, s k
stödmedlem. Stödmedlem har inte rösträtt.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen utser.
Fysisk och juridisk person kan vara direktansluten till Riksförbundet Balans där lämplig
lokalförening ej finns.
Medlem som vill lämna föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte betalat medlemsavgift på två på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt
sitt utträde ur föreningen.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål
eller på annat sätt uppenbarligen skadat föreningens intresse. Beslut om uteslutning skall fattas av
föreningens styrelse. Innan slutligt beslut fattas ska medlemmen inom minst 15 dagar ges tillfälle att
yttra sig. I beslutet ska om uteslutning ska skälen redovisas samt ev. överklagande samt styrelsens
svar på detta. Beslutet ska tillställas den berörde inom tre dagar.
En s k skiljenämnd bestående av riksförbundets ordförande och två lottade ordföranden från andra
lokalföreningar är sista instans. Berörd lokalförenings ordförande får inte delta.
Medlemsförening som har beslutat om upplösning eller om att avsluta sitt medlemskap i
Riksförbundet Balans skall anmäla detta skriftligen till förbundsstyrelsen.

4 § Räkenskapsår
Riksförbundet Balans räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

5 § Medlemsavgift
Riksförbundet Balans årsmöte har att fastställa medlemsavgiften för påföljande kalenderår.

6 § Årsmöte
Årsmötet är Riksförbundet Balans högsta beslutande organ och hålls före utgången av april månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna
senast fyra veckor före mötet. Årsmöteshandlingar och valberedningens förslag skall finnas
tillgängliga för medlem senast två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar
finns tillgängliga. Årsmötet beslutar huruvida mötet ska erbjuda observatörsplatser för icke
medlemmar och media.
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Lokalförening, medlem och styrelsen för Riksförbundet Balans får avge förslag att behandlas av
årsmötet.
Förslag från medlem skall vara behandlad av lokalföreningens styrelse, som med eget yttrande
översänder förslaget till Riksförbundet Balans styrelse senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen
skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
Medlem som har betalat medlemsavgifter senast 31 januari innevarande år har rösträtt på årsmöte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har
yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering), med
undantag för de i 12 § (stadgeändring) och 13 § (nedläggning) nämnda fallen avgörs alla frågor
genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär skall sluten
omröstning ske.
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem. Anställd inom Riksförbundet
Balans får inte väljas till några förtroendeuppdrag i Riksförbundet Balans.
Ärenden vid årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret.
11. Behandling av inkomna motioner och propositioner
12. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och ersättare
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
b) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 eller 2 år
c) ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 eller 2 år
d) 3 revisorer, varav 1 är auktoriserad och 2 förtroendemannarevisorer, varav 1 ersättare för en
tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
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7 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte
när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en
begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader
från erhållen begäran. Kallelse till extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före
mötet. Vidare skall i kallelsen anges var handlingarna finns tillgängliga.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta de
åtgärder som enligt ovan åvilar styrelsen. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet
upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet gäller vad som sägs i
6 §.

8 § Styrelsen
Styrelsen är riksförbundets beslutande organ mellan årsmötena.
Styrelsen skall - inom ramen för Riksförbundet Balans stadgar - svara för föreningens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
•
utse firmatecknare
•
utse vice ordförande, sekreterare och kassör inom sig
•
tillse 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 mede1
•
tillställa revisorerna räkenskaper
•
förbereda årsmöte
Riksförbundet Balans styrelse äger rätt att revidera lokalförenings räkenskaper.
Riksförbundet Balans styrelse eller av denna utsedd representant, äger rätt att närvara vid
lokalförenings årsmöten, eller kalla till extra årsmöte.
Ordföranden är Riksförbundet Balans officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och bindande regler och beslut
efterlevs.
Styrelsen sammanträder på 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. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom
ombud.
Styrelsen har rätt att adjungera personal och andra för verksamheten betydelsefulla personer till sig.
Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen, men har ej
rösträtt.
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9 § Valberedning
Valberedningen består av sammankallande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar, minst 3 personer
totalt. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår, om de vill
kandidera för nästa mandattid.

10 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda
senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper
för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar
före årsmötet.

11 § Arbetsgivaransvar
Riksförbundet Balans har sedvanligt arbetsgivaransvar för sina anställda.

12 § Stadgeändring
Stadgeändring skall ske genom beslut på årsmöte. För beslut krävs 2/3 majoritet.

13 § Riksförbundets upplösning
För upplösning av riksförbundet fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande
årsmöten, varav 1 ordinarie, med minst 2 månaders mellanrum. För beslut av upplösning krävs 2/3
majoritet. Vid sista årsmötet beslutas om fördelning av riksförbundets tillgångar.
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