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kAPItel 1

Sammansättning och ändamål

1.1 Sammansättning
Sveriges Psykologförbunds studenter i X ... är en sammanslutning av medlemmar i Sveriges 
Psykologförbund som är inskrivna vid . . . universitet eller gör tillfälligt uppehåll i studierna.  

1.2 Ändamål
Föreningen ska, utifrån förutsättningarna på det aktuella lärosätet, i största möjliga mån tillvarata 
det engagemang och intresse som finns för utbildnings-, fack- och professionsfrågor hos 
studenterna.

I ovanstående ingår speciellt 

– att verka för en hög kvalitet på psykologutbildningen,

– att bedriva facklig information bland de studerande,

– att bevaka frågor som rör nyutexaminerades arbetsmarknad,

– att främja kontakten med yrkesverksamma medlemmar, psykologföreningarna, mellan 
studenterna samt övriga studentföreningar. 
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kAPItel 2

Medlemskap

2.1 Medlemskap
Medlem är:

– förbundsmedlem som är inskriven som studerande vid universitetet och bedriver studier på 
psykologprogrammet samt de som gör tillfälligt uppehåll i studierna,  

– doktorander som är studerandemedlemmar.

2.2 Medlems skyldigheter och rättigheter
Om medlems skyldigheter och rättigheter finns reglerat i förbundets stadgar 2.2 och 2.3.
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kAPItel 3

Föreningsmöte

3.1 Befogenheter
Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ.

3.2 Sammansättning
Samtliga föreningens medlemmar äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på 
föreningsmöte. Den vars verksamhet ska underställas årsmötets prövning äger dock inte rösträtt i 
fråga som avser denna prövning.

Rösträtt tillkommer endast närvarande föreningsmedlemmar.

3.3 Tidpunkter
Föreningsmöte sammankallas av styrelsen därav en gång som årsmöte, samt när minst en 
fjärdedel av föreningens medlemmar så kräver.

3.5 Årsmöte
Årsmöte ska avhållas under oktober månad. Därvid ska bland annat behandlas:

1 val av mötesfunktionärer,

2 behandling av verksamhetsberättelse,

3 val av ordförande för kommande verksamhetsår,

4 val av övriga styrelseledamöter,

5 nominering av två representanter till studeranderådet samt suppleanter till dessa

6 val av kongressombud jämte suppleant (år före ordinarie kongress). Ev. fyllnadsval av 
kongressombud jämte suppleant (övriga år).  

7 val av valberedning.

3.6 Arbetsformer
Vid föreningsmöte ska protokoll föras.



6

kAPItel 4

Styrelse

4.1 Befogenheter
Styrelsen ansvarar för

– att leda och ansvara för verksamheten mellan föreningsmöten, verkställa av föreningsmöte 
fattade beslut samt förbereda och organisera föreningsmöten

– att företräda föreningen

– att lägga fram årsberättelse för det gångna året.

4.2 Sammansättning
Föreningens styrelse består av ordförande och övriga ledamöter. 

4.3 Arbetsformer
Vid sammanträde med styrelse och vid föreningsmöte skall protokoll föras.
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kAPItel 6

Ekonomi

6.1 Ekonomi
Medel till föreningens verksamhet anvisas av förbundet.

Förening äger ej uttaga egna medlemsavgifter.
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kAPItel 7

Stadgar och upplösning

7.1 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av årsmöte. Beslutet ska biträdas av minst två 
tredjedelar av de närvarande.

Stadgeändring ska godkännas av förbundsstyrelsen.

Beslut om upplösning fattas av kongressen.


