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Starta Balansnätverk 
eller lokalförening



Balansnätverk 
Tillsammans med andra kan du bilda ett Balansnätverk. Ett nätverk kan vara 
en studiecirkel, en självhjälpsgrupp, möten där ni träffas och umgås eller  
föreläsninga eller diskussionsträffar. 

Nätverk bildas främst i län där vi ännu inte har en lokalförening. Det är ett  
enkelt sätt att börja för att sedan vara delaktig i ett bilande av förening om 
man så vill. I dessa fall kontaktas Riksförbundet Balans, så får du information 
om hur du går tillväga för att starta ett nätverk på din ort.

Nätverk bildas också i regioner som är lite större. Där kan det tillexempel  
redan finnas en länsövergripande lokalförening, men på en annan ort. Finns 
det en grupp människor som vill enas kring en studiecirkel i en annan  
kommun än där lokalföreningen har sitt säte, kan de med fördel starta ett 
nätverk, men kommer då att ”tillhöra” den länsövergripande föreningen och 
kontakten för att starta tas då med den.

Balansförening 
Till skillnad från en förening är ett nätverk ingen juridisk person och har därför 
begränsade möjligheter att få stöd. En Balansförening spänner över ett helt 
län och är en enhet inom riksförbundet som har egen styrelse, en egen  
ekonomi och som själva bestämmer över sin verksamhet. Riksförbundet  
Balans är den som knyter samman alla föreningar och anordnar riksaktiviteter 

Som Balansförening får man;  
Ingå i en gemenskap med 14 lokalföreningar och ett riksförbund

Ingå i ett internationellt nätverk- Gamian.eu, NSPH-Nationell samverkan  
psykisk hälsa, FUNKTIONSRÄTT Sverige, Kvalitetsregistret BipoläR, SibeR- 
Kvalitetsregister för psykologisk internetbehandling, Kvalitetsregister ECT 
mm

Delta på konferenser och utbildningar för ordförande och  
styrelsemedlemmar 

En kostnadsfri hemsideslösning

Ett startbidrag på 5000 kronor till nyregistrerad förening och två gånger om 
året, 120 kronor av 200 kronor per medlem som betalats i medlemsavgift

Ett medlemsregister där varje lokalförening har ett eget inlogg och kan 
använda funktioner som underlättar i kontakten med sina medlemmar

Föredrag på lokalnivå med föreläsare från Riks organisation 

Artiklar som får användas fritt av lokalföreningarna

Råd, stöttning och hjälp av både sitt riksförbund, men också från de övriga 
föreningarna


