Stadgar för Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm,
slutligt antagna vid årsmötet 2010
§1
Föreningens namn
Föreningens namn är Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm.
Föreningen är en lokalförening med Stockholms län som organisationsområde. Föreningen
kan på ansökan även uppta personer bosatta utanför Stockholms län som medlemmar.
§2
Syfte
Föreningens syfte är att verka för familjeterapins och den systemorienterade terapins
utveckling genom
-

att verka för spridning och information om familjeterapin som behandlingsmetod
att verka för spridning av systemteorins teori och praktik
att främja och bidra till teoretisk och metodisk utveckling av såväl familjeterapi som
systemteori

§3
Medlemskap
Medlemskap erhålles genom att erlägga av årsmötet fastställd avgift. Medlem kan den bli som
ansluter sig till föreningens ändamål och syfte. Medlemskap i FFST innebär automatisk
anslutning till riksorganisationen SFFT (Svenska Föreningen för Familjeterapi). Enbart lokalt
medlemskap är inte möjligt.
§4
Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje medlem i föreningen äger rätt att
närvara, yttra sig samt har rösträtt i alla de ärenden årsmötet behandlar. Äger en arbetsplats ett
gemensamt medlemskap har arbetsplatsen att utse en representant. Ett medlemskap ger en
röst.
§5
Verksamhetsår
Verksamhetsåret följer kalenderåret.

§6
Årsmöte
Årsmötet hålles under kalenderårets första kvartal.
Årsmötet utlyses minst 8 veckor i förväg på FFST:s hemsida samt, om det är möjligt, i
föreningens tidskrift.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma
-

val av mötesordförande
val av sekreterare samt två justeringsmän
årsmötets stadgeenliga utlysande
styrelsens verksamhetsberättelse
styrelsens ekonomiska redovisning av verksamhetsåret
revisionsberättelse
ansvarsfrihet för avgående styrelse
val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
val av ordförande för kommande verksamhetsår
val av kassör för kommande verksamhetsår
val av två revisorer
val av valberedning om 2–3 personer
fastställande av budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår
inkomna motioner
övriga frågor

§7
Valberedningen
Valberedningen nominerar till årsmötet kandidater till ordförandeposten och kassörsposten
samt övriga ledamöter i styrelsen. Valberedningen nominerar en revisor och en
revisorssuppleant. Vidare föreslår valberedningen mötesfunktionärer till årsmötet.
§8
Styrelsen
Styrelsen har att inom sig utse vice ordförande, sekreterare samt redaktör för föreningens
tidning.
Styrelsen handhar de löpande angelägenheterna mellan två årsmöten.
Styrelsen har i uppdrag att utge föreningens tidskrift i pappers eller digital form.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen ska protokollföra sina sammanträden.
Beslut om verksamheten som innebär större ekonomiska åtaganden och/eller frågor av större
principiell betydelse skall i styrelsen tas med tre fjärdedels majoritet av styrelsens ledamöter.

§9
Mandattid
Mandattiden för styrelsens medlemmar är ett år.
§ 10
Föreningsmöten
Om en femtedel av medlemmarna så önskar kan ett föreningsmöte sammankallas mellan
årsmötena. Föreningsmötet skall ge medlemmarna tillfälle att ta upp principiella frågor
och/eller ge feedback på styrelsens arbete. Kallelse till föreningsmöte skall ombesörjas av
styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast 10 dagar före sammankomsten.
§11
Motioner
Motioner till årsmötet skall ha inkommit till FFST:s styrelse senast 4 veckor innan årsmötet
skall hållas. Alla medlemmar i föreningen har rätt att inkomma med motioner. Inkomna
motioner skall kunna läsas på föreningens hemsida.
§12
Firma
Firmatecknare utses av styrelsen.
§ 13
Stadgeförändring/föreningens upplösande
Beslut om stadgeförändring eller föreningens upplösande skall fattas av två på varandra
följande årsmöten med två tredjedelars majoritet av de vid årsmötet närvarande
medlemmarna.
§14
Överskott vid eventuellt upplösande
Vid ett eventuellt upplösande av föreningen tillfaller det eventuella ekonomiska överskottet
föreningen har Riksföreningen.

