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§ 1 Föreningens namn och säte 
Föreningens namn är Föreningen för terapikolonier (FFT) 
Föreningen är en ideell allmännyttig förening öppen för alla som ansluter sig till dess 
ändamål. 
Föreningens säte är Stockholm.  
 
§ 2 Ändamål 
Föreningens ändamål är att verka för att barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller risk för 
att utveckla sådan erbjuds stöd/vård/behandling i sådana former där den samlade 
kunskapen från PBU:s terapikolonier samt Terapikolonier AB kan tillvaratas och omsättas i 
insatser för målgruppen. 
  
§ 3 Medlemskap  
3.1 Ordinarie medlemskap kan beviljas enskilda personer, familjer och juridiska personer 
vilka ansluter sig till föreningens ändamål och erlägger fastställd årsavgift. Som familj räknas 
de personer som är skrivna på samma adress och som tillsammans söker medlemskap. 
Medlemskap beviljas av styrelsen. 
 
3.2 Årsmötet kan efter förslag från styrelsen utse hedersmedlemmar. Ett hedersmedlemskap 
är livslångt och kan vinnas av fysisk eller juridisk person som har gjort särskilt betydelsefulla 
insatser för föreningen. Hedersmedlem har samma rättigheter som enskilda medlemmar 
utom rösträtt. 
 
§ 4 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställs varje år av årsmötet. 
Avgift som har betalats från och med 1 oktober gäller även för nästkommande år.  
 
§ 5 Beslutande och verkställande organ 
Föreningens beslutande organ är årsmöte eller extra årsmöte.  
Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarar mellan årsmöten för 
verksamheten.  
 
§ 6 Årsmöte  
6.1 Årsmöte ska äga rum mellan 15 februari och 31 mars på dag och plats som styrelsen 
beslutar.  

6.2 Skriftlig kallelse ska utfärdas av styrelsen senast tre veckor före mötet. Detta kan ske via 
e-post.  

 



6.3 Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från 
medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till 
årsmötet avge yttrande över förslaget. 

6.4 Rösträtt vid årsmötet har den som betalt årsavgift enligt dessa stadgar dock senast fram 
till fyra veckor före årsmötet. Röstning sker med enkel majoritet. Varje medlem har en röst. 
Styrelseledamot, som också är medlem, äger full rösträtt med undantag för beslut om 
ansvarsfrihet och i val av revisorer. 

6.5 Avgörande sker genom öppen omröstning om ingen begär sluten sådan.  För alla beslut, 
utom i fråga om stadgeändring och upplösning av föreningen, gäller enkel majoritet. Vid lika 
röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden. 

6.6 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande 
på mötet.  

6.7 Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen får bara fattas om frågan 
har funnits med i kallelsen till mötet.  

6.8 Årsmötets protokoll ska justeras av mötets ordförande samt två vid mötet valda 
justerare.  
 
§ 7 Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 
av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.  
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.  
Vid extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 
 
§ 8 Styrelsen, uppgifter och ledamöter  
8.1 Styrelsen ska företräda föreningen, bevaka dess intressen, verkställa av årsmötet fattade 
beslut och handha dess ekonomiska och andra angelägenheter mellan föreningens 
årsmöten. Styrelsen ska föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsstämman för det 
senaste räkenskapsåret. Den har ansvaret för kallelser till möten och ska förbereda ärenden 
till årsmötet. 
 
8.2 Styrelsen består av ordförande samt 4–6 ordinarie ledamöter samt 1–2 suppleanter. 
Ordförande väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter samt suppleanter väljs för två år, 
hälften av ledamöterna väljs jämna år och andra hälften ojämna år. Styrelsen utser inom sig 
vice ordförande, sekreterare och kassör. Suppleanter bjuds in till samtliga styrelsemöten.  
När ordinarie ledamot saknas kallas suppleant in att ersätta denne, vilket innebär samma 
rösträtt som styrelseledamot.  
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan 
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen kan även delegera ärenden 
till föreningens medlemmar.  
 
 
 



8.3 Styrelsens ledamöter väljs av det ordinarie årsmötet för tiden till dess nästa ordinarie 
årsmöte hålls. Ingen får i samma funktion tillhöra styrelsen mer än fem år. 
Uppkommer vakanser i styrelsen äger styrelsen utse ersättare för tid fram till 
nästkommande ordinarie årsmöte. Dock måste föreningens medlemmar informeras om 
sådan förändring.  

 
8.4 Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är 
närvarande. Styrelsen kan även fatta beslut genom telefonmöte eller annan typ av 
elektronisk kommunikation, där minst hälften av ledamöterna deltagit i beslutet.  
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsrätt.  
 
8.5 Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst halva antalet 
ledamöter begär detta.  
 
8.6 Vid sammanträden ska protokoll föras som justeras av mötesordföranden och en utsedd 
protokolljusterare. 
 
§ 9 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av den eller de styrelseledamöter eller särskilt utsedda personer 
som styrelsen beslutar. 
 
§ 10 Räkenskapsår, årsredovisning och revision  
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  
Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötets hållande lämna verksamhetsberättelse samt 
ekonomisk rapport till föreningsrevisorerna.  
Vid ordinarie årsmöte väljs en föreningsrevisor och en revisorssuppleant för tiden till nästa 
ordinarie årsmöte.   
 
§ 11 Valberedning  
Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningens 
ledamöter väljs av ordinarie årsmöte på två år och kan väljas om. Valberedningen ska till 
ordinarie årsmöte förbereda och föreslå kandidater till de poster som enligt stadgarna ska 
väljas. Valberedningens förslag ska presenteras för styrelsen senast en månad före 
årsmötets hållande.  
 
§ 12 Ärenden vid ordinarie årsmöte  
Vid ordinarie årsmöte ska följande behandlas och protokollföras:  
 
1) Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3) Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5) Fastställande av dagordning. 
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
7) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 



8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

9) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
10) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser. 
11) Fastställande av medlemsavgifter. 
12) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
13) Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från 

medlemmarna (motioner). 
14) Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleant/er 
15) Val av föreningsrevisor och suppleant 
16) Val av valberedning 
17) Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.  
 
§ 13 Ändring av stadgar 
Beslut om antagande av nya stadgar ska fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav 
minst ett ordinarie, vilka hålls med minst tre månaders mellanrum. För beslut krävs 
tvåtredjedels (2/3) majoritet. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som 
av styrelsen. 
 
§ 14 Utträde 
Medlem som trots påminnelse inte betalat medlemsavgift anses ha lämnat föreningen. 
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde. 
 
§ 15 Uteslutning  
Beslut om uteslutning av medlem fattas av föreningsstyrelsen. Medlem får inte uteslutas ur 
föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter 
(gäller ej hedersmedlem), motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller 
uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som 
föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän 
medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 15 
dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde 
inom 15 dagar efter beslutet. 
 
§ 16 Föreningens upplösning 
Föreningens upplösning kan ske genom beslut vid två direkt efter varandra 
följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslut vid varje sådant 
möte ska tas med två tredjedels (2/3) majoritet. Vid föreningens upplösning överlämnas 
eventuella tillgångar till förening eller organisation med liknande syften.  
 
Denna revidering av föreningens stadgar antogs av årsmötet 2020-04-26 
 


