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STADGAR FÖR SVENSKA RÄTTSPSYKIATRISKA FÖRENINGEN
Ändringsförslag vid årsmöte 20200311
1§
Svenska Rättspsykiatriska föreningen är en sammanslutning av specialister inom rättspsykiatri och av
andra legitimerade läkare, som är (helt eller delvis) verksamma med utredning och/eller behandling av
psykiskt störda lagöverträdare.
Föreningen är samtidigt en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och en medlemsförening i
Svenska Läkarsällskapet. Föreningen bör verka i samförstånd med andra specialistföreningar för
psykiatriker.
2§
Föreningens uppgifter är
att

verka för att kunskapsområdet rättspsykiatri grundas på medicinsk vetenskap och beprövad
erfarenhet med tvärvetenskapligt och multiprofessionellt samarbete,

att

befordra den rättspsykiatriska kunskapsutvecklingen bland läkare som arbetar med psykiskt
störda lagöverträdare,

att

främja en hög professionell och etisk standard i rättspsykiatrisk yrkesutövning,

att

tillvarata medlemmarnas vetenskapliga och fackliga intressen,

att

främja samarbetet mellan den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, den rättspsykiatriska vården och psykiatrisk behandling inom kriminalvården,

att

till Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet avge utlåtande i eller handlägga ärenden
som hänskjutits till föreningen såsom dess specialitetsförening/medlemsförening,

att

sätta in rättspsykiatrisk verksamhet i ett internationellt perspektiv.
3§

Eftersom föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet blir föreningens medlemmar
också automatiskt medlemmar i Svenska Läkaresällskapet. Styrelsemedlem ska även vara medlem i
Sveriges Läkarförbund.
4§
Om medlemskap i föreningen beslutar styrelsen. Medlemsavgiften fastställs av årsmöte.
Medlem som oaktat påminnelse enligt gängse rutiner ej betalt medlemsavgift anses ha utträtt ur
föreningen.
5§
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sex ordinarie ledamöter varav
följande måste utses: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och vetenskaplig sekreterare.
Önskvärt är även att facklig sekreterare och internationell sekreterare utses. Därutöver kan styrelsen
bestå av två suppleanter. Styrelsen kan till sig adjungera ledamöter för vissa uppgifter. Dessa har inte
rösträtt.
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Styrelsen väljs årligen av årsmötet, ordföranden för sig och de övriga styrelsemedlemmarna obundet,
varefter styrelsen konstituerar sig själv. Årsmötet väljer även de två styrelsesuppleanterna. Ordförande
väljes för två år och kan omväljas högst ytterligare en gång. Om ordförande blir aktuell för ytterligare
omval ska frågan kring valbarhet prövas av årsmötet. Övriga ledamöter väljs för två år utan
restriktioner för omval. Det är önskvärt att halva styrelsen väljes vid ett årsmöte och övriga året därpå.
I styrelsen bör företrädare för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, den rättspsykiatriska
vården och den psykiatriska vården inom kriminalvården vara representerade.
6§
Vid årsmötet utses årligen två revisorer samt en revisorssuppleant.
7§
Förslag till val, som ska förrättas vid föreningens årsmöte, upprättas av en valberedning bestående av
minst två medlemmar. Dessa utses för ett år. Ledamot i styrelsen kan ej ingå i valberedningen.
Valberedningen utser inom sig en sammankallande.
8§
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst fyra gånger per år. Ordförande är skyldig att
sammankalla styrelsen, om minst två styrelseledamöter eller revisor gör framställan härom. Styrelsen är
beslutsmässig, om minst fyra styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet. Omröstning sker
öppet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsemöte förs protokoll.
Styrelsesammanträde kan hållas med styrelsen samlad eller som telefonkonferens. Ärenden kan också
avgöras genom sammanträde via telefonmöte eller annan elektronisk kommunikation, om samtliga
styrelseledamöter är ense om detta.
9§
Ordföranden åligger
att
att
att
att
att
att

leda föreningens sammanträden utom årsmötet,
uppföra förslag till föredragningslista till föreningens möten,
ombesörja kallelse till föreningens sammanträden,
till årsmötet avge styrelsens verksamhetsberättelse,
leda och fördela arbetet inom styrelsen,
i föreningens namn godkänna upprättade handlingar.

Sekreteraren åligger
att
att
att

föra protokoll vid förenings- och styrelsemöten,
efter årsmötet tillställa Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet dels medlemsförteckning, dels förteckning över föreningens funktionärer, dels också protokollsutdrag
avseende beslut i ärende som berör angelägenhet av vikt för förbundet respektive för sällskapet,
handha och förvara arkiverade handlingar.

Kassören åligger
att
att
att

föra medlemsförteckning,
redovisa medlemsavgifterna och andra föreningen tillfallande inkomster,
ombesörja utbetalningar enligt styrelsens beslut,
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att

föra föreningens räkenskaper.

Kassören och ordförande, var för sig, tecknar föreningens firma.
Den vetenskaplige sekreteraren åligger
att
att

bevaka och inom styrelsen föredra frågor angående forskning, grund, - och
specialistutbildning samt fortbildning inom föreningens verksamhetsområden,
delta i sammanställande av kurser, mötesprogram och symposier.

Den facklige sekreteraren åligger
att
att
att

bevaka och inför styrelsen föredra frågor gällande ekonomi, anställningstrygghet, arbetsmiljö och
andra fackliga frågor,
förbereda styrelsens yttranden angående frågor av läkarfacklig art,
förbereda remissyttranden angående fackliga frågor.
10 §

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är en gång per år vid ordinarie årsmöte.
Räkenskaperna ska i så god tid överlämnas till revisorerna, att dessa till årsmötet kan avge sin skriftliga
berättelse.
11 §
Årsmöte hålls under årets första fyra månader. Extra föreningsmöte kan inkallas på beslut av styrelsen
eller sedan minst tio medlemmar hos ordföranden gjort skriftlig framställan om detta.
Kallelse till årsmöte eller till extra föreningsmöte ska, jämte förslag till föredragningslista, vara
föreningens medlemmar tillhanda senast tre veckor före årsmöte/extra föreningsmöte.
12 §
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Val av ordförande vid årsmötet
Val av sekreterare vid årsmötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse avseende föregående verksamhetsår
Kassörens redogörelse för föregående räkenskapsår
Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under föregående
år
Bestämmande av årsavgift för det kommande året
Val av
a) ordförande
b) övriga styrelsemedlemmar
c) styrelsesuppleanter
d) revisorer och suppleant för dessa
e) valberedning
Information

Årsmötet kan fatta beslut endast i ärenden som rubricerats i kallelsen. Enskilda medlemmars
framställningar som syftar till årsmötesbeslut ska därför vara ordföranden tillhanda senast fyra veckor
före årsmötet.
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13 §
Omröstning vid val sker öppet, om ej annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av
mötets ordförande. Endast medlem som deltar i årsmöte har rösträtt.
14 §
Ändring av föreningens stadgar kan endast äga rum vid årsmöte. Förslaget om ändring kan ha väckts
vid föregående årsmöte, ha insänts skriftligt minst två månader före årsmötet eller ha tillkommit på
styrelsens initiativ och ska ha varit utsänt av styrelsen till samtliga föreningsmedlemmar senast
samtidigt med kallelsen till årsmötet. Ändringsbeslut förutsätter biträde av minst två tredjedelar av de
avgivna rösterna. Beslutad ändring träder i kraft, sedan Sveriges Läkarförbund och Svenska
Läkaresällskapet fastställt densamma.
15 §
Nedläggning av föreningen förutsätter beslut härom, fattat med enkel majoritet, vid två på varandra
följande årsmöten.

