Stadgar
för
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

§1

Namn
Organisationens namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes
Stöd - SPES.

§2

Organisationens syfte och mål
Riksförbundet är en ideell sammanslutning som är partipolitiskt och religiöst
obunden. Organisationen har till ändamål att:
- ge stöd och hjälp till närstående till personer som tagit sitt liv,
- arbeta med suicidprevention på egen hand och tillsammans med andra
aktörer i samhället för att åstadkomma en minskning av antalet suicid,
- skapa förståelse för att suicid är ett samhällsproblem.

§3

Medlemskap
Alla som förlorat en närstående genom suicid kan bli medlem. Med närstående
avses den som haft en nära personlig relation till den som tagit sitt liv. Som
medlem har man närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid organisationens
medlemsmöten. Begär flera från samma familj medlemskap betalar övriga
familjemedlemmar reducerad medlemsavgift.
Personer som har kunskap och erfarenhet som är av särskild betydelse för
organisationens verksamhet kan antas som stödjande medlem. Stödjande
medlem fungerar som resursperson för förbundet. Stödjande medlem har
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt vid medlemsmöte.
Stödjande medlem kan adjungeras till förbundsstyrelsen.
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Postadress
Telefon
Box 297
08- 34 58 73
101 25 Stockholm

Telefonjour kl 19-22
08- 34 58 73

Hemsida
www.spes.se

E-mail
info@spes.se

Plusgiro
37 07 43-7

Unga personer upp till ca 30 år kan tillhöra SPES rikstäckande ungdomssektion.
Dessa ungdomsmedlemmar kan bedriva egen verksamhet i sin egen krets.
Representant från ungdomssektionen har rätt till en ordinarie
styrelseledamotsplats i förbundsstyrelsen.
Medlem som inte betalat årsavgift under 1 år stryks ur medlemsregistret.
Medlemmen skall tillfrågas skriftligen om han eller hon inte längre önskar vara
medlem. Medlemsregistret skall ligga under förbundsstyrelsen.
.
§4

Regioner och kretsar
Förbundet är indelat i regioner med länsvisa kretsar. Kretsen har en vald
kretsstyrelse som tar ansvar för verksamhet och ekonomisk förvaltning inom
kretsen. Kretsens medlemmar består av Riksförbundets medlemmar inom
kretsens geografiska område. Kretsens styrelse får bara företräda och uttala sig
i Riksförbundets namn i de fall förbundsstyrelsen gett dem detta uppdrag.
Kretsen får ej upptaga egen medlemsavgift men har rätt att ta ut avgift för
medlemsblad, arrangemang, etc. Kretsen skall årligen lämna
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och information om styrelseval
till förbundsstyrelsen för konfirmering.

§5

Sekretess
Varje medlem skall iaktta fullständig sekretess med avseende på uppgifter som
rör andra medlemmars personliga förhållanden. Det innebär att man inte får föra
vidare sådan information utan medgivande, i varje enskilt fall, från den som
informationen avser.
Sekretessen innebär dock inte förbud för Riksförbundet att skicka ut
medlemsförteckning med namn och adress till medlemmarna. Informationen om
den man förlorat genom suicid anges endast i medlemsförteckningen efter
medgivande från berörd medlem.
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§6

Förbundsstyrelse
Riksförbundets löpande angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå
av lägst fyra och högst tio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.
Förbundsstyrelsen väljs av organisationens medlemmar vid organisationens
årsstämma. Mandatperioden för ordförande och vice ordförande är ett år. För
övriga ledamöter är mandatperioden två år. Dessa väljs på så sätt att hälften av
ledamöterna står i tur att avgå vid nästkommande årsstämma, mandatperioden
för suppleanter är ett år. Ordföranden och vice ordföranden utses av
årsstämman, övriga funktioner inom förbundsstyrelsen fördelas vid styrelsens
konstituerande möte.

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen skall ha minst fyra
sammanträden per år. Ordförande skall sammankalla styrelsen när det behövs
och dessutom då minst tre ledamöter så begär. Förbundsstyrelsen är beslutsför
då minst fyra ledamöter är närvarande, däribland ordförande eller vice
ordförande.
Som förbundsstyrelsens beslut gäller den mening som företräds av minst hälften
av närvarande ledamöter eller vid lika röstetal den mening som företräds av
ordföranden. Riksförbundets firma tecknas av ordföranden ensam eller vice
ordföranden i förening med annan ordinarie styrelseledamot. Förbundsstyrelsen
kan utse ett arbetsutskott som på delegation av förbundsstyrelsen kan ta beslut
samt förbereda ärenden till förbundsstyrelsen.

§7

Årsredovisning och revision
Riksförbundets räkenskaper omfattar kalenderår. Vid årsmötet skall det väljas
två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter. Det åligger
förbundsstyrelsen att se till att bokföring med verifikationer, årsbokslut, protokoll
och verksamhetsberättelse. tillhandahålls revisorerna senast två månader före
årsmötet. Revisionsberättelse skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en
månad före årsmötet. Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
skall hållas tillgänglig för alla medlemmar senast en vecka före årsmötet.
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§8

Valberedning
Årsmötet skall välja en valberedning på tre ledamöter varav en skall vara
sammankallande. Ledamöterna bör sammantaget ha god kännedom om den
kompetens som finns bland medlemmarna i hela landet. Ledamot eller
suppleant i förbundsstyrelsen kan inte ingå i valberedningen .

§9

Medlemsmöten
Riksförbundet skall ha minst ett medlemsmöte per år som skall vara ordinarie
årsstämma. Årsstämman skall hållas årligen innan juni månads utgång. Kallelse
till medlemsmöte skall ske senast två månader före mötet. Vid röstning äger
varje medlem en röst. Närvarande medlem har rätt att med fullmakt rösta för
högst en icke närvarande medlems räkning. All omröstning sker öppet men om
någon medlem begär sluten omröstning skall så ske. Vid lika röstetal har mötets
ordförande utslagsröst utom vid personval då lottning skall ske.

§ 10

Ärenden vid årsstämma
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma. Vid fastställande av
föredragningslista kan även andra ärenden tas upp.
- Val av mötesordförande och mötessekreterare.
- Fastställande av röstlängd och föredragningslista.
- Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
- Val av två justerare.
- Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
- Revisorernas berättelse.
- Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av vinst eller
förlust.
- Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
- Framläggande av verksamhetsplan och budget.
- Beslut om antalet styrelseledamöter.
- Val av förbundsordförande och vice förbundsordförande.
- Val av ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen.
- Val av revisorer och revisorssuppleanter.
- Val av valberedning.
- Fastställande av medlemsavgift.
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-

Ärenden som förelagts årsmötet av förbundsstyrelsen.
Ärenden som väckts genom motion från medlem. För att en sådan motion
skall kunna behandlas skall den ha inkommit till förbundsstyrelsen senast en
månad före årsmötet.

§ 11

Uteslutning av medlemmar
Medlem som motverkar Riksförbundets verksamhet och syften och/eller skadar
medlem kan genom beslut av förbundsstyrelsen uteslutas ur Riksförbundet.
Personen i fråga skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Beslut om
uteslutning skall skriftligen motiveras och antecknas i protokoll. Om den
uteslutne så begär kan ärendet tas upp vid närmast följande medlemsmöte för
beslut. Den som inte betalar medlemsavgift under 2 år kan även uteslutas.

§ 12

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut om detta vid två medlemsmöten
varav det ena skall vara årsstämma. Beslutet skall biträdas av minst två
tredjedels majoritet vid bägge besluten. Ärendet skall vara angivet på kallelse till
mötet.

§ 13

Upplösning
För upplösning av förbundet krävs beslut vid två medlemsmöten varav det ena
skall vara årsmöte. Ärendet skall biträdas av minst två tredjedels majoritet vid
bägge besluten. Kvarvarande tillgångar ska disponeras på sätt som
överensstämmer med organisationens ändamål. Medlem kan ej göra anspråk
på någon del av kvarvarande medel eller egendom.

§ 14

Tolkning
Beslut om tolkning av dessa stadgar avgöres av förbundsstyrelsen.

Redigerade stadgar antogs vid medlemsmöte i Norrköping 2018-11-11
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