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KOMMENTAR TILL
Förslag till nya stadgar upprättat 2022-11-10
Stadgar för Attention Stockholms stad, lokalförening inom riksförbundet
Attention. Antagen på extra årsmöte 2022-12-11.

§1 Föreningens namn
Föreningen är en ideell förening med namnet Attention Stockholms Stad, och är
en lokalorganisation inom Riksförbundet Attention. Föreningens säte är
Stockholms stad.
Kommentar: endast redaktionella ändringar.

§2 Ändamål
Lokalföreningens ändamål inom Stockholms stad är:
• att arbeta intressepolitiskt för att förbättra situationen för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
• att med utgångspunkt från medicinsk- psykologisk- och pedagogisk
forskning föra ut information till medlemmar,
yrkesverksamma och samhälle.
• att erbjuda gemenskap och erfarenhetsutbyte genom att skapa nätverk,
mötesplatser, cirklar, stödgrupper eller annan medlemsnära verksamhet.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obundet.
Kommentar: förtydligande av att den information vi för ut skall ha stöd i
aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Tidigare formulering om att
”stödja” har ersatts med att erbjuda gemenskap och erfarenhetsutbyte.

§3 Medlemskap
Medlem i förbundet kan enskild person bli som vill främja lokalföreningens
ändamål och erkänner dess stadgar samt betalar medlemsavgift.
Organisationer som institutioner, skolor, företag och andra föreningar kan genom
avgift stödja verksamhetens verksamhet och blir då stödmedlemmar utan
beslutsrätt i det interna arbetet. Stödmedlemmar och icke medlemmar kan inte
inneha förtroendeuppdrag, äger inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas till
ombud på förbundsstämman.
Kommentar: uppräkningen av exempel på vilka som kan vara medlemmar har
tagits bort.
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§4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ.
Kommentar: förtydligande av att även extra årsmöte oh styrelsen är beslutande
organ.

§5Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§6 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast den 15 april.
Kallelse till årsmötet ska vara medlemmar tillhanda senast en månad före årsmötet
och publiceras på hemsidan samt via e-post. Dagordning och årsmöteshandlingar
ska vara tillgängliga för medlemmar, som så önskar, senast 14 dagar innan
årsmötet. Röstberättigad är medlem som erlagt medlemsavgift.
Såväl medlem som styrelsen får avge motioner att behandlas av årsmötet.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång. Styrelsens
yttrande över motionerna lämnas på årsmötet eller skickas till de som så önskar.
Medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt i
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Undertecknat årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning inklusive revisionsberättelse, verksamhetsplan samt protokoll från
konstituerande möte sänds senast den 31 maj till riksförbundets kansli.
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
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11. Fastställande av verksamhetsplan och budget (inkl. medlemsavgift).
12. Behandling av förslag från styrelsen
13. Behandling av eventuellt inkomna motioner
14. Val av
• föreningens ordförande för en tid av 2 år
• ledamöter för en tid av 2 år
• eventuella fyllnadsval
• eventuella suppleanter för en tid av 1 år
• minst 2 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
15. Val av revisor/revisorsbolag
16. Avtackning av avgående ledamöter
17.
Årsmötets avslutande
Kommentar: tidpunkten för när årsmötet senast skall hållas av flyttats fram till 15
april, för att mötet skall hinna förberedas i god ordning. Förtydligande av att även
styrelsen kan lämna in motioner till årsmötet.

§7 Föreningens styrelse och förvaltning
•

Styrelsen leder föreningens verksamhet och förvaltar dess tillgångar mellan
årsmötena.
• Styrelsen skall bestå av ordförande och 2–4 ordinarie ledamöter och
eventuellt 1–2 suppleanter.
• Mandattiden för ordförande är 2 år och för de ordinarie ledamöterna 2 år.
De eventuella suppleanternas mandattid är 1 år.
• Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande och sekreterare.
• Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ordinarie ledamöter är
närvarande.
• Styrelsen kan utse ett arbetsutskott med uppgift att bereda och verkställa
styrelsens beslut samt fatta beslut i brådskande ärenden.
Kommentar: minsta antalet styrelseledamöter har ändrat till från sju till tre, med
eller utan suppleanter och högsta antalet fem, med eller utan suppleanter.
Avsikten är få en styrelse som kan arbeta effektivt. Den som blir invald I styrelsen
måste vara beredd att göra en aktiv insats.

§8 Firmatecknare
Föreningen firma tecknas av styrelsen eller den/dem styrelsen därtill utser.
Kommentar: paragrafen saknades i tidigare.
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§9 Revisorer
9.1 Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning,
genomföra revision av räkenskaperna samt avge revisionsberättelse.
9.2 Årsmötet utser en revisor eller revisionsbolag.
9.3 Revisionsberättelse lämnas varje räkenskapsår senast 4 veckor före årsmötet.
Revisionsberättelse ska innehålla förslag angående ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter för den tid som revisionen avser.
Kommentar: paragrafen saknades tidigare.
§10 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan endast göras av lokalföreningens årsmöte. Förslag till
ändring skickas ut med årsmöteshandlingarna. För att stadgeändring skall ske
fordras minst (2/3) majoritet, av de närvarande medlemmarna.

§11 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till
extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade
medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar
utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelsen publiceras på föreningens hemsida samt skickas med e-post.
Förslag till dagordning för extra årsmöte ska vara tillgängliga för medlemmar som
så önskar senast fjorton dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla
till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående
stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Kommentar: proceduren kring extra årsmöte har lagts till.

§12 Uteslutning
Medlem som motverkar föreningens ändamål kan uteslutas. Föreningens styrelse
fattar beslutet.
Kommentar: tillägg att styrelsen fattar beslut om uteslutning.

§13 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.
Föreningens tillgångar tillfaller Attention Riksförbund.
Kommentar: tillägg att föreningens tillgångar tillfaller Riksförbundet.
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