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Normalstadga för regionförening inom Riksförbundet Attention 
 

En regional Attentionförening kan bildas av föreningarna inom en region. Ändringar som 

enbart innebär byte av namn från länsförening till regionföreningar inte noterats. 
 
 

En regionförening inom Attention är ett samarbetsorgan mellan minst två lokala 

föreningar. 

 

§1 Föreningens namn 

Attention i region ………………………………är en ideell förening med säte i  

 

§2 Regionföreningens ändamål är att 

 Utgöra samverkansorgan för Attentions lokala föreningar inom en region  

● Verka för ett regionövergripande samarbete mellan lokalföreningarna exempelvis i 

utbildnings- och informationsfrågor samt andra aktiviteter som gynnar medlemmarna. 

● Arbeta intressepolitiskt mot region och verka för ett fördjupat inflytande från våra 

medlemsgrupper.  

● Sprida kunskap och förståelse om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) bland 

yrkesverksamma och andra som kommer i kontakt med våra medlemmar.  

● Samverka med vårdgivare, skolor och andra verksamheter vars syfte är att förbättra 

villkoren/öka livskvalitén för våra medlemsgrupper.  

§3 Obundenhet 

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

 

§4 Beslutande organ 

Årsmötet är regionföreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse, som 

utgör föreningens verkställande organ. 

Föreningens verksamhetsår är 1 januari - 31 december vilket också utgör räkenskapsåret. 

 

§5 Medlemskap 

Medlemmar är lokala föreningar i regionen anslutna till Riksförbundet Attention. Beslut om 

ansökan om in- och utträde i regionförening ska fattas av lokalföreningens årsmöte. 

Inträde beviljas snarast efter inträdesansökan, medan utträde kräver omställningstid för 

regionföreningen och träder därför i kraft sex månader efter ansökan om att lämna 



 

 

 

regionföreningen. 

 

§6 Rösträtt 

Varje medlemsförening har en röst på årsmötet samt rätt att utse ett röstberättigat ombud och 
två ersättare till denna. Ombudet och ersättare ska vid årsmötet vara myndig och ha tillhört 
lokalföreningen i minst 3 månader. Röstning med fullmakt är inte tillåten, men däremot att 
delta på distans via telefon eller ett digitalt mötesverktyg. Övriga medlemmar har närvaro men 
inte yttrande och beslutsrätt. 
 

§7 Årsmöte 

Årsmötet skall hållas vid verksamhetsårets början, dock senast före april månads utgång. 

Kallelse skall skickas ut till medlemsföreningarna senast en månad innan årsmötet. Till 

kallelsen skall bifogas: Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse, 

verksamhetsplan med budget, valberedningens förslag till styrelse, samt motioner med 

styrelsens yttranden. 

 

Motionsrätt tillkommer styrelsen i de lokala föreningarna. Motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast före december månads utgång. 

 

Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, vid val av ny 

styrelse, revisorer och valberedning. 

 

§8 Dagordning vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:  
1 Mötet öppnande   
2 Val av mötesordförande och sekreterare   
3 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet   
4 Fastställande av röstlängd   
5 Fråga om årsmötets behöriga sammankallande   
6 Godkännande av dagordningen   
7 Styrelsens verksamhetsberättelse   
8 Ekonomisk berättelse   
9 Revisionsberättelse   
10 Fastställande av balansräkning   
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen   
12 Behandling av motioner och förslag till styrelsen    
13 Behandling av verksamhetsplan med budget   
14 Val av styrelse  

a. Ordförande för två år  

b. Val av övriga styrelseledamöter för två år  

c. Eventuella fyllnadsval 

d. Eventuella val av suppleanter för ett år   
15 Val av en revisor och en revisorssuppleant till styrelsen för ett år   
16 Val av minst två ledamöter till valberedningen för ett år.   



 

 

 

17 Övriga frågor  

18 Avtackningar  
19 Årsmötets avslutande  

 

§9 Övriga frågor 

Årsmötet kan endast fatta beslut i ärenden som angivits i de utsända handlingarna. 

§10 Extra årsmöte 
 
Ordföranden skall kalla till extra årsmöte inom två månader efter begäran av styrelsen eller 
när en majoritet av medlemsföreningarna så kräver. Till sådan kallelse skall bifogas förslag 
till dagordning samt de underlag som krävs för behandling av den fråga som föranlett det 
extra årsmötet. Vid extra årsmöte skall punkterna 1 – 6 i stadgarnas alltid behandlas. 

§11 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av ordförande, samt minst 4 och högst 8 ledamöter och, om föreningen så 
önskar) 3 suppleanter. Mandattiden för ordinarie ledamöter är två år och för suppleanter ett år. 
Ledamöterna väljs växelvis för att garantera kontinuitet i styrelsearbetet.  
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen utser också 
representanter till olika organ. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och 
verkställer årsmötets beslut. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Suppleant skall kallas till samtliga styrelsemöten och har närvaro- och 
yttranderätt. Suppleant inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning. 
Styrelsen har att mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess 
tillgångar. 

 

§12 Förberedande av val 
 
Årsmötet väljer intill tiden för nästa ordinarie årsmöte en valberedning med minst två 

ledamöter, varav en utses till sammankallande. 

Valberedningen har att efterfråga nomineringar från respektive lokalförening och förbereda 

samtliga vid årsmötet förekommande val. 

Valberedningens ledamöter bör representera olika lokalföreningar i regionen. 

Valberedningen har att beakta att styrelsens ledamöter representerar så många lokalföreningar 

som möjligt. 

Valberedningen skall särskilt beakta föreningens mål, uppbyggnad och kompetensbehov. 

 

§13 Firmatecknare 

Föreningen tecknas av styrelsen eller den/de som styrelsen därtill utser. Styrelsen utser 

firmatecknare på det konstituerande mötet. 

§14 Revisorer 
 
Årsmötet utser en revisor och en suppleant för granskning av föreningens räkenskaper samt 
styrelsens förvaltning. 
 

§15 Stadgeändring 

För ändring i regionföreningens stadgar fordras beslut med två tredjedels (2/3) majoritet av de 



 

 

 

avgivna rösterna vid ett ordinarie årsmöte. 

 

§16 Upplösning 
 
För beslut om upplösning av föreningen fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid ett ordinarie 

årsmöte. 

Vid upplösning av regionföreningen tillfaller eventuella kvarstående medel lokalföreningarna 

i regionen. 

 


