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Stadgar för Attention Stockholms stad, lokalförening inom riksförbundet 
Attention Reviderade vid årsmöte 2008-03-04, 2021-03-09 
 

§1 Föreningens namn 
Lokalföreningens namn är Attention Stockholms stad, lokalförening inom 
Riksförbundet Attention ”intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar” och verka inom ramen för Riksförbundet Attentions 
stadgar. 
 

§2 Ändamål 
Lokalföreningens uppgift, inom sitt område Stockholms stad, är: 

• Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra situationen för personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

• Att stödja vuxna och familjer med barn och ungdomar med dessa 
funktionsnedsättningar, genom att skapa grupper och nätverk. 

 
Lokalföreningen skall i sin verksamhet vara partipolitiskt och religiöst obundet.  
 

§3 Medlemskap 
Medlem i lokalföreningen är enskild person som erlagt avgift till och registrerats av 
föreningen. Organisationer kan genom avgift stödja lokalföreningens verksamhet 
och blir då stödmedlemmar. 
 
Medlemmar i lokalföreningen kan vara: 
- Familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 
- Vuxna med egna neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
- Närstående till de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
- Yrkesverksamma inom området 
 
Medlemmar med ovanstående neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras 
anhöriga har ett avgörande inflytande inom föreningen. 
 

§4 Beslutande organ 
Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelsen, 
som har att verka som lokalföreningens verkställande organ. 
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Lokalföreningen kan inom sig utse råd och sektioner, med av lokalföreningen 
utarbetade regler som ej strider mot lokalföreningens stadgar. 
Lokalföreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december. 
 

§5 Årsmöte 
Årsmöte skall hållas senast den 15 mars. Årsmötet skall kungöras minst en månad 
i förväg på sådant sätt att det kommer samtliga lokalföreningens medlemmar 
tillhanda. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång. 
Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till 
styrelse och yttrande över motioner till årsmötet lämnas i samband med årsmötet 
eller skickas till dem som så önskar. Röstberättigad vid årsmötet är enskild 
medlem. Medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ledamot i styrelsen äger ej 
rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Lokalföreningens årsmöte väljer representanter till riksförbundets olika organ. 
Årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelser m.m. sänds snarast till länets 
samarbetsorgan samt förbundsstyrelsen. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
5. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande 
6. Fastställande av dagordning 
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret. 
9. Fråga om fastställande av årsredovisning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget (inkl. medlemsavgift). 
12. Behandling av eventuellt inkomna motioner 
13. Val av 

• föreningens ordförande för en tid av 2 år 
• ledamöter för en tid av 2 år 
• eventuella fyllnadsval 
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• eventuella suppleanter för en tid av 1 år 
• minst 2 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år 

14. Val av revisor/revisorsbyrå 
15. Avtackning av avgående ledamöter 
16. Årsmötets avslutande 

 

§6 Föreningens styrelse och förvaltning 
Styrelsen har att mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet och 
förvalta dess tillgångar. Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt med tanke på 
medlemsgruppernas fördelning, samt bestå av ordförande och minst 4 ledamöter 
och eventuellt 2 suppleanter, inalles minst 7 personer. Mandattiden för ordförande 
är 2 år och för de ordinarie ledamöterna 2 år. De tillsätts växelvis. De eventuella 
suppleanternas mandattid är 1 år. Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande 
och sekreterare samt representanter i olika organ. Styrelsen är beslutsmässig när 
tre ledamöter eller deras suppleanter är närvarande. Styrelsen kan utse ett 
arbetsutskott med uppgift att bereda och verkställa styrelsens beslut samt fatta 
beslut i brådskande ärenden. 
 

§7 Stadgeändring 
Ändring av stadgarna kan endast göras av lokalföreningens årsmöte. Förslag till 
ändring skall skickas ut med kallelsen till mötet. För att stadgeändring skall ske 
fordras minst (2/3) majoritet. 
 

§8 Extra årsmöte 
Ordförande skall kalla till extra årsmöte inom 2 månader efter framställan av 
styrelsen eller minst hälften av alla medlemmar. 
 

§9 Upplösning 
För beslut om upplösning av lokalföreningen fordras två tredjedels (2/3) majoritet 
vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte. 
 

§10 Uteslutning 
Styrelsen har rätt att utesluta medlem som motverkar föreningens ändamål. 
 


