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§ 1 Kretsens namn 

Kretsens namn är Riksförbundet SPES krets i Stockholm 

 

§ 2 Kretsens syfte och ändamål 

 Kretsen skall arbeta utifrån Riksförbundets syfte och mål, inom sitt geografiska område, Stockholms 

 län. Kretsens verksamhet består av stödjande arbete för närstående till personer som tagit sitt liv. 

 Kretsen skall även arbeta intressepolitiskt / med opinionsbildning. Kretsens intressepolitiska arbete 

 ska ha som uttalad målsättning att reducera antalet suicid. SPES är den yttersta konsekvensen av all 

 psykisk ohälsa och våra medlemmar är i sig en riskgrupp för att begå självmord. Kretsen ska därför 

 arbeta för bättre och mer tillgänglig vård för de som drabbas av psykisk ohälsa samt för förbättrat 

 omhändertagande av efterlevande. Vidare ska kretsen även bidra till att skapa ökad kunskap om 

 suicid. 

 

§ 3 Medlemskap 

Medlemmar i Riksförbundet SPES som bor inom kretsens geografiska område räknas som 

medlemmar i kretsen. Kretsen kan ej uppta egen medlemsavgift utan endast avgift för medlemsblad, 

arrangemang, etc. 

 

§ 4 Kretsens styrelse 

Kretsen leds av en vid årsmötet vald styrelse. Styrelsen ska bestå av en ordförande, kassör och minst 

tre  övriga ledamöter. Dessutom skall minst en suppleant väljas till styrelsen. Styrelsen är beslutför 

då minst hälften av ledamöter är närvarande. Styrelsen kallas samman av ordförande eller när två 

ledamöter så begär. 

 

§ 5 Kretsens firmatecknare 

Ordförande och kassör  var för sig har  rätt att teckna kretsens namn och firma. 

 

§ 6 Årsredovisning och Revision 

Kretsens räkenskapsår omfattar kalenderår. Revisionen skall ha tillgång till årsredovisning, 

verifikationer och övriga handlingar som erfordras för revision senast en månad före årsmöte. 
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§ 7 Årsmöte 

Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Kallelse skall ske senast två veckor före 

årsmötet. Ordförande,  kassör och övrig styrelse och minst en och högst två revisorer skall väljas vid 

kretsens årsmöte. 

Vid kretsens årsmöte skall följande ärenden förekomma 

- Val av mötesordförande och mötessekreterare 

- Val av två protokollsjusterare och tillika rösträknare 

- Fastställande av dagordning 

- Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

- Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

- Revisorernas berättelse 

- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

- Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av vinst och förlust  

- Val av ordförande och kassör för kretsen 

- Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen  

- Val av revisorer 

- Val av ombud till förbundsstämma 

- Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året 

- Eventuella motioner, inlämnade frågor etc. 

- Mötets avslutning 

I samband med årsmöte skall verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och styrelseval 

redovisas till förbundsstyrelsen. 

 

§ 8 Sekretess 

Varje medlem ska iakttaga fullständig sekretess när det gäller uppgifter om andra, medlemmars 

personliga förhållanden. Detta innebär att uppgifter inte får vidarebefordras utan medgivande från 

den som uppgiften avser. 

 

§ 9 Extra årsmöte 

Styrelsen eller revisor kan utlysa extra årsmöte vid behov. 
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§ 10 Stadgeändring 

Förslag till ändring av kretsens stadgar går genom kretsens styrelse. Enskild kretsmedlem som 

önskar ändring av stadgar kontaktar sin styrelse. 

 

Förslag till ändring skall skriftligen underställas SPES förbundsstyrelse i så god tid att de kan 

behandla förslaget innan kallelse till kretsens årsmöte utgår. Förslaget till stadgeändring skall bifogas 

kallelsen. Kallelsen skall ha varit poststämplad senast två veckor före årsmötet. 

 

 

§ 11 SPES verksamhet 

SPES kretsen är politiskt och religiöst obunden. Vår verksamhet bygger på kamratstöd. Vi kan och 

ska inte erbjuda behandling eller samtalsterapi. Vi tar inte ställning för eller emot olika 

behandlingsformer. Samtalsledarna vid våra olika verksamheter ska endast agera som 

medmänniskor. Det är inte tillåtet för samtalsledare eller andra ideellt aktiva inom SPES att 

informera om eller erbjuda SPES besökare och medlemmar terapier, coachning eller andra 

behandlingsformer som bedrivs utanför den evidensbaserade vården. 

 

§ 12 Kretsens upplösning 

Kretsen ska upplösas om beslut därom fattas vid två på varandra följande föreningsmöten som sker 

med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten ska vara årsmöte. För att besluten ska gälla 

krävs att de bifalles av två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Fråga 

om kretsens upplösning skall vara angivet i kallelsen till mötet. Innan beslutet är verkställt skall 

beslutet vara sanktionerat av SPES förbundsstyrelse. Vid upplösning tillfaller kretsens eventuella 

tillgångar Riksförbundet SPES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadgarna antagna vid kretsens ordinarie årsmöte den 18 mars 2012. 


