Stadgar
Föreningen Balans Uppsala
Föreningen Balans Uppsala vänder sig till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa med fokus
på depression och bipolär sjukdom. Föreningen Balans Uppsala är en av Riksförbundet Balans
lokalavdelningar.
Föreningen Balans Uppsala bildades år 2007
Organisationsnummer: 802437-4897
Stadgarna reviderades senast på årsmötet den 23 februari 2016
§ 1 Syfte
Föreningen Balans Uppsala län är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Föreningen verkar för
personer som drabbats av affektiva sjukdomar som depression eller bipolär sjukdom och deras
närstående. Föreningen är en lokal avdelning av Riksförbundet Balans.
Föreningens viktigaste uppgifter är:


att vara stöd för drabbade och närstående samt tillvarata deras intressen



att erbjuda mötesplatser och sprida information och kunskap för att öka förståelsen,
acceptansen och respekten för drabbade



att öka möjligheterna att tillvarata de drabbades resurser

§ 2 Medlemskap
Föreningen är öppen för drabbade, närstående och vårdpersonal samt för enskild person eller
företag som vill stödja föreningen, så kallad stödmedlem. Enskild medlem får företräda föreningen
efter samråd med styrelsen eller av styrelsen utsedd person. Styrelsen kan utesluta medlem som
agerar till skada för föreningen.
§ 3 Säte
Föreningen Balans Uppsala län har sitt säte i Uppsala.
§ 4 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften betalas till Riksförbundet Balans, som även beslutar om avgiftens storlek.
§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte avhålls före mars månads utgång. Styrelsen kan besluta om extra årsmöte.
Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda minst en månad före den dag då mötet skall äga rum.
Motioner och skrivelser skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte.
Varje närvarande medlem har rösträtt på årsmötet.
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Följande ärenden skall tas upp på dagordningen för ordinarie årsmöte:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två personer tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna året
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. Verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret
12. Motioner, propositioner och skrivelser
13. Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter och ersättare
14. Val av föreningens ordförande ett år
15. Val av ordinarie styrelseledamöter, ett eller två år. Man bör sträva efter att alla platser inte
tillsätts samtidigt.
16. Val av ersättare
17. Val av två revisorer och en revisorsersättare
18. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
19. Övriga frågor
§ 7 Styrelse
Styrelsen utgörs av 3, 5 eller 7 ordinarie ledamöter samt det antal ersättare som fastställs på
årsmötet. Styrelsen är beslutsför när 2, 3 respektive 4 ordinarie ledamöter eller ersättare är
närvarande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid styrelsemöte förs
beslutsprotokoll. Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser. Styrelsen kallas till
sammanträde, då ordförande eller tre av styrelsens ledamöter kallar. Vid lika röstetal gäller
ordförandes mening. Ersättare har yttranderätt och förslagsrätt, men rösträtt endast om denne inträtt
som ersättare för ordinarie ledamot.
§ 8 Revision
Revisionen skall vara avslutad senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall i god tid
dessförinnan få styrelsens årsredovisning.
§ 9 Stadgeändring
Stadgeändring kan ske genom beslut på årsmöte. För beslut krävs 2/3 majoritet. Stadgan skall
dessutom godkännas av styrelsen i Riksförbundet Balans.
§ 10 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten
med minst 2 månaders mellanrum – varav det ena ordinarie. För beslut krävs 2/3 majoritet. På det
sista årsmötet beslutas om fördelningen av föreningens tillgångar.
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