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Stadgar 
för OCD-föreningen Stockholm 

Gällande fr.o.m. 2008-03-31 
 
 

Ändamål 
 

§ 1.  Föreningen är ideell, religiöst och politiskt obunden och har till uppgift att stödja 
personer som lider av tvångssyndrom (OCD, Obsessive Compulsive Disorder) 
och deras anhöriga, samt skapa förståelse för drabbades och anhörigas situation. 

 
§ 2.  Föreningen ska verka för att kunskapen om OCD ökar i Stockholms stad bland 

allmänhet, vårdgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer. 
Föreningen ska bidra till att information om effektiva och vetenskapligt 
dokumenterade behandlingsformer sprids till dessa grupper. 

 
 

Medlemmar/organisation 
 

§ 3.  OCD-föreningen Stockholm har en egen styrelse och är en lokalförening i 
Svenska OCD-förbundet. 

 
§ 4.  Medlem kan enskild person, familj och organisation bli. Medlemskapet gäller 

både i förbundet och i lokalföreningen. Medlemsavgiftens storlek bestäms vid 
förbundets årsmöte. 

 
§ 5.  Föreningen ska ordna aktiviteter, som syftar till upplysning, stöd och 

gemenskap. 
 
 

Årsmöte 
 

§ 6.  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls varje år före mars 
månads utgång. Kallelse med dagordning ska utsändas till medlemmarna senast 
fyra veckor före mötet. I kallelsen ska uppgifter finnas om möjlighet för medlem 
att beställa övriga årsmöteshandlingar. 

 
§ 7.  Medlem äger rätt lämna motion till årsmötet. Motion ska vara lämnad till 

styrelsen senast 6 veckor före mötet. 
 
§ 8.  Vid årsmötet har varje medlem en röst. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga 

om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal äger årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval och lika 
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röstetal skall lotten avgöra. Röstning sker öppet. Vid personval skall sluten 
omröstning äga rum om någon röstberättigad så begär. Medlem som ej kan 
närvara vid årsmötet kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud får bara 
företräda en medlem. Fullmakt skall vara skriftlig och daterad och gäller endast 
vid ifrågavarande årsmöte. 
 
 

§ 9.  Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt val av två 
justeringsmän 

• Fastställande av dagordning 
• Beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat 
• Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltning, samt 

revisorernas berättelse 
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
• Behandling av förslag till stadgeändring 
• Fastställande av verksamhetsplan, budget 
• Val av ordförande; vid nyval på ett år och vid omval på två år 
• Val av styrelseledamöter; vid nyval på ett år och vid omval  

på två år 
• Val av två revisorer och suppleant på ett år 
• Val av valberedning på ett år 

 
 
Extra årsmöte 
 

§ 10.  Extra årsmöte kan utlysas om en majoritet av styrelsen så beslutar eller om 
revisorerna så begär. Handlingar ska utsändas till medlemmarna senast fyra 
veckor före mötet. 

 
 

Styrelse 
 
§ 11.  Föreningen ska ledas av en styrelse bestående av ordförande och två-åtta 

ledamöter, varav två bör vara suppleanter om antalet är mer än sex ledamöter. 
Styrelsen bör till merparten bestå av OCD-drabbade och ska i övrigt bestå av 
anhöriga till OCD-drabbade barn och vuxna. 

 
§ 12.  Styrelsen skall vid sitt första sammanträde konstituera sig. 
 
§ 13.  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
 
§ 14.  Styrelsen ska inom sig utse två firmatecknare, som kan teckna firma var för sig. 
 
§ 15.  Till styrelsen kan adjungeras personer med speciella kunskaper. Dessa har 

förslags och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. 
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§ 16.  Styrelsen ska arbeta för att medlemmarna regelbundet ska kunna träffas under 
trivsamma former. 

§ 17.  Styrelsen ska om möjligt medverka i kontakter med kommuner och landsting, 
liksom andra myndigheter och organisationer. 

 
§ 18.  Styrelsen väljer själv sina arbetsformer. 
 
§ 19.  Styrelseledamot som reserverar sig mot beslut är fri från ansvar. 
 
§ 20.  Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och minst 3 ledamöter är 

närvarande vid sammanträdet. Som beslut gäller den mening om vilka de flesta 
är ense. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. 

 
 

Räkenskaper/revision 
 
§ 21.  Föreningens räkenskaps- och arbetsår ska omfatta kalenderåret. 
 
§ 22.  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning ska två revisor och 

en suppleant väljas av årsmötet. 
 
§ 23.  Revisorerna är skyldiga att omsorgsfullt granska föreningens räkenskaper och 

förvaltning samt avge berättelse däröver till föreningens årsmöte. 
 
§ 24.  En valberedning, bestående av tre till fem ledamöter utses av årsmötet. En av 

dem utses till sammankallande. Valberedningen ska i god tid, senast två veckor 
före årsmötet, meddela styrelsen sitt förslag. 

 
 

Stadgeändring 
 

§ 25.  Ändring av dessa stadgar kan ske vid ordinarie årsmöte. Förslag till ändring 
skall skickas ut med kallelsen till årsmötet. För fattande av beslut fordras två 
tredjedelars majoritet. Om denna majoritet inte kan uppnås kan beslut fattas med 
enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie. 

 
 

Uteslutning 
 

§ 26.  Medlem som motarbetar förbundets och föreningens syften eller kränker dess 
stadgar kan på förslag av föreningens styrelse eller på initiativ av förbundets 
styrelse uteslutas. Beslut fattas av förbundets styrelse i enighet. 

 
 

Nedläggning av verksamheten 
 

§ 27.  Beslut om föreningens upplösning kan fattas om föreningens ändamål inte 
längre kan fullgöras. Beslut om upplösning fattas enligt samma regler som gäller 
för stadgeändring. När beslut fattats om upplösning ska föreningens tillgångar 
överföras till förbundet. 


