
Södra Sveriges förening för Systemisk terapi och Familje-
terapi.

Stadgarna är antagna 1984-05-03, reviderade 1997-12-04 och åter reviderade
vid årsmötet 2009-02-05.

§ 1 NAMN. 
Föreningens namn är Södra Sveriges Förening för Systemisk terapi och
Familjeterapi.

§ 2 SYFTE.
Föreningens syfte är att verka för och utveckla psykoterapeutiska och andra
behandlingsmetoder som vilar på en systemteoretisk grund, genom att

• verka för medlemmarnas utveckling och vidareutbildning inom området
• verka för spridning och information om systemisk terapi och familjeterapi som
behandlingsmetoder
• verka för teori- och metodutveckling samt forskning inom systemisk terapi och
familjeterapi samt dess gränsområden. 

§ 3 MEDLEMSKAP. 
Medlem i föreningen blir man genom att betala av årsmötet fastställd
medlemsavgift eller genom att man av styrelsen utnämnts till hedersmedlem.
Medlem i föreningen ansluter sig till föreningens ändamål och syfte. 
Styrelsen kan pröva ansökan om medlemskap.

§ 4 ORGANISATION.
Föreningens angelägenheter handhas av årsmötet, styrelsen och valberedningen.

§ 5 ÅRSMÖTET. 
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med räkenskapsåret
som infaller mellan den 1/11 - 31/10. Årsmötet äger rum under 1:a kvartalet
därpå följande kalenderår. Årsmötet ska vara utlyst via kallelse senast 10 dagar
före mötet. Vid behov kan styrelsen inkalla extra årsmöte om en
tredjedel av medlemmarna begär det.
Vid årsmötet vid vilket alla medlemmar har lika rösträtt skall följande ärenden
förekomma:

• Revisionsberättelse och styrelsens årsredogörelse samt beslut om
ansvarsfrihet.

• Val av styrelse som ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör,
medlemsansvarig samt ytterligare två till fyra ledamöter.

• Val av två revisorer.
• Val av ledamöter i valberedning.
• Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.



§ 6 STYRELSE. 
Styrelsen ska leda föreningens arbete. Styrelsen är beslutsför om mer än halva
antalet ledamöter är närvarande vid styrelsemötet. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 7 VALBEREDNING. 
Valberedningen består av två till tre ledamöter, varav en är sammankallande. 

§ 8 ÅRSAVGIFT. 
Medlem betalar årsavgift som fastställs varje år.

§ 9 BESLUT.
Beslut på årsmöte och föreningsmöte får fattas endast i ärenden som är uppsatta
på föredragningslistan.

§ 10 OMRÖSTNING.
Omröstning sker antingen öppet eller slutet. Personval sker med slutna sedlar
om någon enskild medlem önskar det.

§ 11 STADGEÄNDRING. 
För ändring av stadgarna fordras beslut vid årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 12 UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen kan ske först efter beslut av två på varandra följande
årsmöten med minst 2/3 majoritet

§ 13 TILLGÅNGAR
Vid upplösning av föreningen överlåtes föreningens tillgångar till förening eller
verksamhet med likartat syfte.


