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Förbundsstadgar
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES

§1

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

§2

Riksförbundets mål och syfte
Förbundet har en nollvision när det gäller suicid.
Riksförbundet skall:
• 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.
SPES är en ideell sammanslutning som är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3

Medlemskap
Den 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. Begär flera från samma
familj medlemskap betalar övriga familjemedlemmar reducerad medlemsavgift.
Person som har kunskap och erfarenhet som är av särskild betydelse för riksförbundets
verksamhet kan antas som stödjande medlem. Stödjande medlem fungerar som en
resursperson för förbundet. Stödjande aktiv medlem har närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt men inte rösträtt på stämma. Stödjande medlem kan vara yrkesverksam
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inom området, enskild person, organisation, företag. Organisation/företag skall
företrädas av enskild person.
Unga personer kan tillhöra SPES rikstäckande ungdomssektion. 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

Förbundets organisering
Förbundet är indelat i kretsar. Kretsarnas stadgar godkännes av förbundsstyrelsen.
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. Kretsen skall årligen lämna verksamhetsberättelse,
årsredovisning och information om styrelseval till förbundsstyrelsen för fastställande
senast 31/3.
Under kretsar finns lokalavdelningar.
Ungdomssektionen utgörs av förbundets ungdomsmedlemmar och är direkt
underställd förbundsstyrelsen.

§5

Förbundets högsta organ
Förbundets högsta beslutande organ utgörs av förbundsstämman som utser
förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta verkställande organ och har att arbeta i
enlighet med förbundets policy, fastställd verksamhetsplan, budget och ambitioner
inom verksamhetsområdet, vilket fastställs vid varje förbundsstämma.
Förbundsstyrelsen arbetar efter de av årsstämman fastställda stadgarna och godkänner
bildande av kretsar.
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§6

Förbundets demokratiska uppbyggnad
Riksförbundet SPES är demokratiskt uppbyggt i enlighet med demokratisk
föreningspraxis.
Förbundsstämma hålls varje år på tid och plats som styrelsen beslutar - dock senast
före maj månads utgång. Kallelse och dagordning utsändes till kretsarnas och
avdelningarnas ordförande samt meddelas på SPES hemsida och i Förgätmigej senast
60 dagar före ordinarie stämma. Övriga handlingar skall sändas ut till kretsarnas
ordförande senast 30 dagar före förbundsstämman.
Förbundsstämman fattar beslut i ärenden som beretts av förbundsstyrelsen respektive
valberedningen och som angivits i de utsända handlingarna.
Varje krets utser ombud till stämman med 1: e och 2: a ersättare. Kretsens
valberedning föreslår stämmoombud till kretsens årsmöte där mötet väljer sina ombud.
Varje krets har ett grundombud och utöver detta beroende på kretsens storlek utses
ytterligare ett antal ombud enligt följande tabell:
Kretsens
medlemsantal
3–10
11–49
50–149
150–250
250-

Grundombud

Ytterligare ombud

Ombud totalt

1
1
1
1
1

0
1
2
3
4

1
2
3
4
5

Kretsarnas ombud skall vara anmälda till förbundsstyrelsen 14 dagar innan
förbundsstämman.
Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ledamot och ersättare i förbundsstyrelsen
har yttrande-, förslags- och rösträtt. De äger dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen, val av ny styrelse, revisorer och valberedning. Endast betalande medlem
kan väljas till ombud.
Betalande medlemmar har närvaro- och yttranderätt på stämman. Röstning med
fullmakt är inte tillåten.
Beslut inom förbundet fattas som majoritetsbeslut. Vid lika röstetal bifalls det förslag
som sittande ordförande biträder. Vid personval väljs de som fått över hälften av de
angivna rösterna. Vid personval skall sluten omröstning företas om någon så begär.
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§7

Förbundsstyrelse
I förbundsstyrelsen skall en majoritet vara efterlevande, men i styrelsen kan det också
ingå professionella inom området/personer med sakkunskap.
Förbundsstyrelsen har att mellan förbundsstämmorna leda förbundets verksamhet i
enlighet med dessa stadgar och förbundsstämmans beslut samt förvalta dess tillgångar.
Förbundsstyrelsen bör vara allsidigt sammansatt med tanke på den geografiska
spridningen och medlemsgruppernas fördelning och skall bestå av förbundsordförande,
vice förbundsordförande, kassör, 5–7 ledamöter samt 2–3 ersättare. Mandattiden för
de ordinarie ledamöterna samt förbundsordförande, vice förbundsordförande och
kassör är 2 år. Ersättarnas mandattid är 2 år.
Styrelsen väljs växelvis vid årlig förbundsstämma för att upprätthålla god kontinuitet
och erfarenhet i förbundsstyrelsen. Vid ena förbundsstämman väljes ordförande, 3
ordinarie ledamöter och 1 ersättare. Kassör, vice ordförande samt övriga ledamöter
och ersättare väljs vid påföljande förbundsstämma. Val av förbundsordförande och
kassör skall ej ske samma år.
Valbar till förbundsstyrelsen är betalande medlem, dock undantaget ”stödjande”
medlem.
Förtroendevalda bör inte vara nära anhöriga eller släkt med varandra.
Styrelsen utser inom sig förbundssekreterare, samt ansvariga för respektive
ansvarsområde.
Förbundsstyrelsen utser representanter i olika organ. Förbundsstyrelsen är
beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Ersättare kallas till
samtliga styrelsemöten och har då närvaro- och yttranderätt. Ersättare har rösträtt då
de tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro, de går in för frånvarande ledamot i den
ordning de är valda.
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, med uppgift att bereda och
verkställa styrelsens beslut.
Utöver detta kan förbundsstyrelsen arbeta genom olika utskott vilka har att bereda och
bevaka olika av förbundsstämman och styrelsen givna områden.
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I syfte att involvera och ta tillvara kompetens hos medlemmar utanför styrelsen, kan
styrelsen utse arbetsgrupper/kommittéer och resurspersoner etc. för speciella frågor.
Varje sådan grupp/kommitté leds av en ansvarig styrelseledamot. Grupperna redovisar
sina arbeten primärt till förbundsstyrelsen men också i den verksamhetsberättelse som
läggs fram av styrelsen till stämman.
Förbundsstyrelsen skall på förslag från kretsar och avdelningar utse kontaktpersoner,
informatörer och de som tjänstgör i telefonjouren.
Förbundsstyrelsen väljs av riksförbundets ombud vid riksförbundets årsstämma.
Förbundsordförande, vice förbundsordförande och kassör utses vid årsstämman.
Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen skall ha minst 4 sammanträden
per år. Förbundsordförande skall sammankalla styrelsen när det behövs och dessutom
då minst tre ledamöter så begär. Som förbundsstyrelsens beslut gäller den mening som
företräds av minst hälften av ledamöter eller vid lika röstetal den mening som företräds
av ordföranden.
Förbundsstyrelsen skall bistå med råd och hjälp vid bildning av nya kretsar.

§8

Revisorer, revision samt redovisning
För granskning av Riksförbundets förvaltning utses vid förbundsstämman två revisorer,
varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor samt två revisorsersättare.
Revision skall ske årligen. Förbundsstyrelsens protokoll och andra handlingar av
betydelse för verksamheten skall löpande hållas enkelt tillgängliga för revisorerna.
Handlingarna skall vara revisorerna tillhanda 6 veckor före årsstämman.
Inför ordinarie förbundsstämma skall verksamhetsberättelse och bokslut redovisas till
kretsar senast 15/4.
Revisorerna har alltid närvaro- och yttranderätt på styrelsemöte.

§9

Firmateckning
Förbundsstyrelsen skall utse dem som äger rätt att teckna förbundets firma samt bankoch plusgiro, vilket skall ske av två i förening inklusive dubbel signering av betalorder.
Sådan teckningsrätt skall ges åtminstone tre ledamöter och självklart ges minst till
ordinarie ordförande samt kassören.
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§ 10

Valberedning
Förbundsstämman väljer en valberedning om tre till fem ordinarie ledamöter, varav en
utses till sammankallande. Valberedningen har att efterfråga nomineringar och
förbereda samtliga till förbundsstämman förekommande val. Valberedningen har att
tillse att förslag till sammansättning av styrelse blir avvägd vad det avser ledamöternas
geografiska hemvist, kön, ålder och representativitet för olika medlemsgrupper och
intressen. Valberedningen bör särskilt beakta organisationens mål och uppbyggnad.

§ 11

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, om den som informationen
avser.
Sekretessen innebär dock inte förbud för riksförbundet att skicka ut
medlemsförteckning med namn och adress till kretsstyrelserna. Informationen om den
man förlorat genom suicid anges endast i särskild förteckning efter medgivande från
berörd medlem.

§ 12

Ärenden vid årsstämma
Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
2. Fastställande av röstlängd och föredragningslista.
3. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
4. Val av två justerare och tillika rösträknare.
5. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av vinst eller förlust.
8. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
9. Framläggande av och beslut om verksamhetsplan och budget.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande och kassör på 2 år.
12. Val av ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av medlemsavgift.
16. Ärenden som förelagts årsstämman av förbundsstyrelsen.
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17. Ärenden som väckts genom motion från krets(ar). För att sådan motion skall kunna
behandlas skall den ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 30 dagar före
årsstämman.
Vid fastställande av föredragningslista kan även andra ärenden tas upp.

§ 13

Extra förbundsstämma
Har extra förbundsstämma beslutats skall kallelse, föredragningslista samt handlingar
rörande det eller de ärenden som föranlett stämmans sammankallande utsändas till
ombuden senast 30 dagar före stämman.

§ 14

Medlemsavgift
Förbundsstämman tar beslut om medlemsavgiften för de kommande två åren.
Familjemedlemmar skall bo i samma hushåll.
Kretsarna äger ej rätt att ta ut lokal medlemsavgift.
Endast betalande medlem kan utses till kretsombud till stämma.
Varje krets beslutar om verksamhet och budget som överensstämmer med SPES
stadgar.

§ 15

Uteslutning - avstängning
Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta medlem som allvarligt och påtagligt motverkar
ändamålet och syftet med SPES verksamhet.
Förtroendevald som allvarligt och påtagligt bryter mot förbundets etiska riktlinjer, kan
avstängas från uppdrag.
Beslutet fattas av förbundsstyrelsen och träder i kraft med omedelbar verkan.
Beslut om uteslutning kan överklagas till nästkommande förbundsstämma.
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§ 16

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

§ 17

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

§ 18

Tolkning
Beslut om tolkning av dessa stadgar avgörs av förbundsstyrelsen i samverkan med
revisorerna.

§ 19

Ikraftträdande
Stadgarna reviderades och antogs vid förbundsstämman den 6 maj 2018 i Katrineholm
samt vid extra förbundsstämman i Norrköping, den 11 november 2018.
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