
 

Stadgar för Föreningen för Biblioterapi i Sverige 

  

§1 Föreningens firma och säte 

 
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.  

Föreningens namn är Föreningen för Biblioterapi i Sverige (på engelska: The Swedish Association for 

Biblio/Poetry therapy). 

Föreningens säte är i Stockholm.   

 

§2 Föreningens ändamål   

Föreningens ändamål är att   

• främja biblioterapins utveckling i Sverige. 

 

Föreningen ska uppnå sitt ändamål genom   

• att sprida kännedom och kunskap om biblioterapi   

• att anordna kurser, seminarier och utbildningar   

• följa och stödja forskning inom området 

• samverka med enskilda personer, nätverk och organisationer som arbetar förenligt med 

föreningens syfte nationellt och internationellt.  

 

§3 Medlemskap 

Medlemskap kan sökas av personer som godkänner föreningens regler och vill verka för föreningens 

ändamål. Medlemskap godkänns av föreningens styrelse. Medlemmarnas personuppgifter 

registreras i föreningens medlemsförteckning, enligt gällande regelverk. 

Föreningen har rätt att välja hedersmedlemmar vid föreningens årsmöte. En hedersmedlem har rätt 

att tala vid mötet, men har ingen rösträtt. Hedersmedlemmen har ingen skyldighet att betala 

medlemsavgift.  

Vid årsmötet kan styrelsen besluta om att temporärt befria styrelseledamöter och arbetsgrupper 

från att betala medlemsavgift. 

  

§4 Utträde  

En medlem har rätt att avgå från föreningen efter att skriftligen ha meddelat sin avgång till styrelsen, 

eller muntligen vid föreningsmötet. 



 

Medlem kan uteslutas av följande skäl  

•  om medlemmen ej betalt medlemsavgift inom den tidsperiod som styrelsen har bestämt 

•  om medlemmen motverkar föreningens syften 

• om medlemmen skadar föreningens anseende. 

 

 §5 Medlemsavgift 

Föreningens medlemsavgift bestäms av det ordinarie årsmötet. Medlemskapsavgiften måste betalas 

inom den av styrelsen fastställda tidsgränsen.  

 

§6 Rösträtt vid årsmöte  

Alla av styrelsen godkända medlemmar som har betalat medlemsavgiften har rösträtt. Årsmötet är 

beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt tillfaller även 

ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer. Vid lika 

röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av 

lottning.   

 

§7 Årsmöte 

Föreningens årsmöte ska hållas senast i maj månad vid en tidpunkt som styrelsen 

bestämmer. Årsmöte sammankallas senast fyra veckor före mötet på föreningens hemsida och via e-

post till de adresser som anges av medlemmar. Om en medlem i föreningen vill lägga fram ett ärende 

till årsstämman, måste den ha kommit in senast tre veckor före stämman.  

 

§8 Ärenden vid årsmötet  

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Fastställande av röstlängd för mötet. 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

6. Fastställande av dagordning.  

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/     

räkenskapsåret. 

8.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 



9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revision avser. 

10. Fastställande av medlemsavgifter. 

11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret. 

12. Val av ordförande i föreningen. 

13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter. 

14. Val av revisorer. 

15. Val av valberedning. 

16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

17. Övriga frågor. 

18. Årsmötets avslutande. 

 

§9 Extra årsmöte   

Ett extra årsmöte i föreningen ska hållas när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst en 

tredjedel av medlemmarna skriftligen begär det för ett särskilt anmält ärende. Extra årsmöte skall 

endast behandla frågor för vilket det sammankallats. Ett extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar efter 

den skriftliga begäran. Mötet sammankallas på samma sätt som ordinarie årsmöte.  

 

§10 Styrelsen 

Föreningens angelägenheter hanteras av föreningens styrelse. Styrelsen består av en ordförande, 

viceordförande om så beslutas, tre (3) till sju (7) andra ordinarie ledamöter och noll (0) till fem (5) 

suppleanter. Styrelsens ordförande, kallad föreningens ordförande, en eventuell vice ordförande och 

övriga ledamöter väljs vid årsmötet och för två år. Detta sker växelvis så att hälften av ledamöterna 

utses ett år och den andra hälften året därpå. Omval kan ske. Styrelsen väljer sekreterare samt 

kassör och andra nödvändiga personer. Styrelsen är beslutför när minst två (2) av dess ledamöter 

samt ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Styrelsen får utse person till adjungerad 

ledamot. Denna har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt. Föreningens ärenden kan avgöras 

per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet, och föreningens sammankomster 

kan ske digitalt. 

  

§ 11 Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av en eller flera styrelseledamöter gemensamt eller var 

för sig. Firma kan också tecknas av den eller de som genom en fullmakt utses av styrelsen. Styrelsen 

utser firmatecknare, beslutet tas på det konstituerande mötet. 

 

§12 Valberedning 



Valberedningen ska bestå av minst två personer varav en utses till sammankallande. Valberedningen 

väljs av årsmötet för ett år.   

§13 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december. 

   

§14 Revision 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av revisor. Föreningens räkenskaper ska vara revisorn 

tillhanda senast 1 månad före ordinarie årsmöte. Revisorn ska överlämna en revisionsberättelse till 

styrelsen i god tid inför föreningens årsmöte.  

  

§15 Användning av inkomster 

Föreningen använder sina inkomster från medlemsavgifter, donationer och andra eventuella intäkter 

till att finansiera föreningens verksamhet.  

 

§16 Ändring av stadgarna 

Ändring av föreningens stadgar kan göras efter beslut på två av varandra efterföljande årsmöten, 

varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Tiden mellan dessa årsstämmor ska vara minst en månad. 

Ett beslut att ändra stadgarna kommer att fattas om en majoritet röstar för ändring.  

 

 §17 Upplösning av en förening 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två 

av varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Om föreningen upplöses ska dess 

medel användas för ändamål som främjar biblioterapi och beslutas av årsmötet. 

 

Stadgarna är antagna den 15 februari 2021 


