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Sammansättning och ändamål  
 
1.1 Sammansättning 
Psykologföreningen utgörs av anställda förbundsmedlemmar. Psykologförening betecknas ” 
NN Psykologförening” 

 

1.2 Ändamål 
Förbundets lokala fackliga verksamhet utövas genom psykologföreningarna. Psykologförening 
äger på uppdrag av förbundsstyrelsen företräda förbundet. 

Psykologföreningen har till uppgift: 

1. att inom sitt område verka för förbundets ändamål, 
2. att utgöra remissinstans för förbundsstyrelsen, 
3. att besluta och åtgärda frågor som av förbundsstyrelsen hänskjuts till föreningen, 
4. att samverka med andra psykologföreningar, yrkesföreningar, företagarföreningar och nät-

verk i syfte att uppnå förbundets mål. 
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Medlemskap 
2.1 Medlemskap 
Medlem i psykologföreningen är varje förbundsmedlem som är anställd hos arbetsgivare där 
föreningen verkar. 

 

2.2 Medlems skyldigheter och rättigheter 
Om medlems skyldigheter och rättigheter stadgas i förbundets stadgar 2.2 och 2.3. 



Kapitel 3 

5 

 

 

 
 

Organisation 
3.1 Organisation 

Psykologföreningens verksamhet utövas på sätt nedan stadgas genom: 

1. Föreningsmöte 
2. Styrelse 
3. Valberedning 

Mindre psykologföreningar kan välja att utöva sin verksamhet genom ett av medlemmarna utsett 
kontaktombud. 
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Föreningsmöte 
4.1 Befogenheter 
Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 

 

4.2 Sammansättning 
Samtliga psykologföreningens medlemmar äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på för-
eningsmöte. Den vars verksamhet skall underställas årsmötets prövning äger dock inte rösträtt i 
fråga som avser denna prövning. 

Rösträtt tillkommer endast närvarande föreningsmedlemmar. 

 

4.3 Tidpunkter 
Föreningsmöte äger rum enligt beslut av styrelsen. Årsmöte skall dock hållas under perioden  
15 november – 15 december. 

Föreningsmöte skall hållas minst två gånger om året, varav en gång som årsmöte. 

Föreningsmöte skall också hållas då förbundsstyrelsen, revisorer eller minst en tiondel av  
föreningens medlemmar så påfordrar. 

 

4.4 Kallelse 
Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före föreningsmöte. Kallelse skall  
åtföljas av föredragningslista. 

Kallelse får ske genom förbundets tidskrift. 

 

4.5 Årsmöte 
Vid årsmöte skall förutom val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och justerings-
män), förekomma: 

1. behandling av verksamhets- och revisionsberättelse, samt frågan om ansvarsfrihet för  
styrelsen, 

2. val av ordförande, 
3. val av övriga styrelseledamöter, 
4. val av två revisorer jämte suppleanter, 
5. val av valberedning. 
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Därjämte skall behandlas de övriga ärenden, vilka upptagits på föredragningslistan till årsmötet. 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 oktober. 

 

4.6 Arbetsformer 
Föreningsmötet beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid 
val skiljer dock lotten. 

Omröstning sker öppet, om ej annat beslutas. 

Avskrifter av årsberättelse, ekonomisk redogörelse för året, revisionsberättelse, justerat mötes-
protokoll samt namn och adresser på valda funktionärer skall tillställas förbundsstyrelsen inom 
fem veckor efter mötet. 

 

4.7 Extra årsmöte 
Extra årsmöte kan inkallas för viss frågas behandling. 
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Styrelse 
5.1 Befogenheter 
Styrelsen har den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med 
gällande stadgar och bestämmelser och av föreningsmötet fattade beslut. 

Styrelsen utgör mellan föreningsmötena psykologföreningens högsta beslutande organ. Styrel-
sen skall nominera kandidater att utgöra underlag för förbundets valberednings arbete. 

 
5.2 Sammansättning 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt minst … ledamöter. 
Ledamöter väljs av årsmötet med en mandatperiod på ett år. 

Valbar till ledamot i styrelsen är varje medlem i psykologföreningen. 

 

5.3 Arbetsformer 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om minst tre styrelseledamöter så  
påfordrar. 

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande och beslutar med enkel 
majoritet. 

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, vid val skiljer dock lotten. Vid sammanträde med 
styrelsen skall föras protokoll. 

Styrelsen skall till årsmötet avge verksamhetsberättelse. Lokala förtroendevaldas verksamhet ska 
beskrivas i föreningens verksamhetsberättelse, därvid ska särskilt fokus läggas på förhandlings-
verksamheten. 
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Valberedning 
6.1 Valberedning 

För beredande av val som ankommer på årsmötet skall finnas valberedning. 

Valberedningen skall bestå av minst två yrkesverksamma medlemmar samt suppleanter  
för dessa. 
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Ekonomi 
7.1 Ekonomi 
Medel till föreningens verksamhet anvisas av förbundsstyrelsen. Psykologförening äger ej uttaga 
egna medlemsavgifter. 

 

7.2 Revisorer 
Psykologföreningens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer. För var och en av 
dem skall finnas en suppleant. Revisorerna lämnar till årsmötet revisionsberättelse om förening-
ens förvaltning och räkenskaper under året. 



 

 

SVERIGES 
PSYKOLOGFÖRBUND 

Vasagatan 48 
Box 3287 
103 65 Stockholm 

08-567 06 400 
post@psykologforbundet.se 
www.psykologforbundet.se 
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Stadgeändring och upplösning 
8.1 Stadgeändring och upplösning 

För psykologförening gäller denna normalstadga, fastställd av kongressen. Före-
ningen äger därutöver för sin verksamhet fastställa kompletterande stadgebe-
stämmelser. Dessa senare skall för att bli giltiga godkännas av förbundsstyrelsen. 

Om upplösning av psykologförening beslutar kongressen 
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