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Stadgar för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

Antagna på nätverksmöte den 22 september 2016/Reviderad vid Årsmöte 18 april 2018 

 

§1 NSPH - namn och ändamål 

Riksförbundets namn är Nationell Samverkan för Psykisk hälsa, förkortas NSPH. NSPH är en 
partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening vars ändamål är att  

att genom organiserad samverkan medverka till att psykiatrin i vid mening1 utvecklas på 
ett humant, effektivt och säkert sätt – genom att berörda samhällsorgan tar tillvara den 
erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder, 

att stödja och bidra till att utveckla patienters, brukares och anhörigas inflytande på alla 
nivåer i samhället, 

att stödja och bidra till utvecklingen av egenmakt och återhämtning, 
att medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla vård med god kvalitet, baserad på 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt och vara lättillgänglig, demokratisk och 
rättssäker, 

att medverka till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser, så att 
uppkomsten av psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar eller funktionshinder så långt 
möjligt minimeras,  

att med sin särskilda kompetens medverka i informations- och kunskapsspridning, 
opinionsbildning och utbildning inom vård, stöd, behandling, bemötande, anpassning 
och hjälpmedel, 

att ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras 
verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information,  

att samverka med myndigheter samt med andra aktörer på nationell nivå. 

 

§2 Förbundets uppbyggnad 

Förbundet verkar på nationell nivå, med säte i Stockholm och har följande uppbyggnad: 

Årsmöte 
Förbundets högsta beslutande organ utgörs av ett årsmöte som sammanträder varje år och då 
fattar beslut om verksamhetens inriktning samt väljer förtroendevalda till styrelsen, revisorer 
och valberedning. 

Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen har i uppdrag att arbeta för att förverkliga årsmötets beslut om förbundets 
policy och ambitioner inom verksamhetsområdet. 
                                                 
1 Med psykiatri i vid mening menas här såväl sjukvårdens psykiatriska verksamheter som relaterade 

verksamheter som bedrivs inom kommunerna (företrädesvis socialtjänsten), arbetsrehabiliterande 
verksamheter, skolor, utbildningar, barn- och ungdomsverksamheter, kriminalvården m fl. samhällsorgan. 
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Lokal och regional samverkan 
NSPH samverkar med fristående lokala och regionala nätverk med liknande ändamål, men 
har inget organisatoriskt eller juridiskt ansvar för dessa. 

§3 Medlemskap 

Riksförbundet NSPH är bildat av de 12 medlemsorganisationer som ingår i nätverket 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Andra nationella organisationer som arbetar 
för samma syfte som anges i ändamålsparagrafen kan söka medlemskap. Följande kriterier 
ska då beaktas: 

För att beviljas medlemskap i NSPH ska organisationen: 
• vara en brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisation, 
• vara rikstäckande, dvs. vända sig till medlemmar i hela och ha verksamhet på flera 

orter i landet, 
• ansluta sig till NSPH:s ändamål angivna i denna stadga, 
• vara demokratisk och medlemsstyrd, 
• vara intressepolitiskt verksam, 
• vara beredd att aktivt delta i NSPH:s arbete. 

Moment 1 
En organisation som vill bli medlem i NSPH ska ansöka om detta skriftligt och samtidigt visa 
på ett styrelsemöte att man uppfyller medlemsvillkoren. Beslut om medlemskap fattas 
interimistiskt av styrelsen, som då kan besluta om adjungering fram till nästa årsmöte. 

Moment 2 
Medlemsorganisation som inte längre vill vara medlem i NSPH ska göra denna anmälan 
skriftligt. Styrelsen bekräftar utträdet och meddelar utträdesdatum till den organisation det 
gäller. 

§4 NSPH:s styrelse och förvaltning 

Styrelsen har att mellan årsmötena leda riksförbundets löpande verksamhet och förvalta dess 
tillgångar. Styrelsen ska förutom en ordförande bestå av en representant per 
medlemsorganisation. Ledamöter bör vara en ledande kraft och gärna tillhöra 
medlemsorganisationen egen styrelse. 

Mandattiden för samtliga ledamöter är två år och de tillsätts växelvis. Styrelsen är 
beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna deltar i mötet.  

Ärendena ska vara förberedda på ett sådant sätt att det underlättar ställningstaganden.  

Beslut fattas, så långt möjligt, genom konsensus. Vid meningsskiljaktighet avgörs frågan 
genom omröstning, då beslut fattas med kvalificerad majoritet bland de närvarande 
ledamöterna. 

För att bereda och i vissa fall verkställa styrelsemötenas beslut utser styrelsen inom sig ett 
arbetsutskott (AU). AU kan också behandla och besluta i ärenden där man inte hinner invänta 
ett beslut från styrelsen, till exempel när det gäller att utse representanter till referensgrupper, 
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konferenser etc. AU-möten hålls omkring tre – fyra gånger per halvår. AU ska bestå av en 
ordförande och ytterligare tre ledamöter.  

§5 Årsmöte 

Riksförbundets verksamhetsår är 1 januari - 31 december, vilket också utgör räkenskapsåret. 
Årsmöte skall hållas senast den 30 april. Kallelse till årsmötet skall skickas ut minst två 
månader i förväg. Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och 
revisionsberättelse, förslag till styrelse och yttrande över motioner samt övriga förslag från 
styrelsen skickas till ombuden och till medlemsorganisationerna senast en månad före mötet.  

Motioner från medlemsorganisation skall vara styrelsen tillhanda före december månads 
utgång.  

Varje medlemsorganisation har rätt att utse 2 ombud vardera till årsmötet. Dessutom har varje 
organisation rätt att utse personliga ersättare som kan träda in vid ordinarie ombuds förhinder. 
Ombud och ersättare ska ha anmälts till kansliet senast 5 veckor före årsmötet. Ombuden har 
yttrande-, förslags- och rösträtt. Ledamot i styrelsen har rösträtt i alla frågor utom i fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen, eller vid val av styrelse. 

Årsmötet är öppet för företrädare för medlemsorganisationerna som då är åhörare utan de 
rättigheter som tillfaller ombud.  

Röstning med fullmakt är inte tillåten.  

Årsmötesprotokoll ska skickas till ombuden och medlemsorganisation senast 2 månader efter 
mötet. 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6. Val av protokolljusterare och rösträknare 

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Styrelsens ansvarsfrihet 

11. Behandling av motioner  

12. Behandling av förslag från styrelsen 

13. Medlemsavgift 
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14. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

15. Val av styrelse 

− Ordförande för två år, väljs vartannat år 
− Val av ordinarie styrelseledamöter för två år 

− Eventuella fyllnadsval 

16. Val av en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant 

17. Val av tre ledamöter till valberedningen 

18. Mötet avslutas 

§6 Firmatecknare 

Riksförbundet tecknas av den/de som styrelsen därtill utser på sitt konstituerande möte. 

§7 Revisorer 

Revisorerna ska granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, 
genomföra revision av räkenskaperna samt avge revisionsberättelse. 

Riksförbundets revisor ska vara auktoriserad och föreslås av förbundsstyrelsen och bekräftas 
av stämman. Revisorn ska granska såväl förvaltning, delegation och ekonomi. 

Berättelse över revisorernas arbete lämnas varje räkenskapsår senast 6 veckor före årsmötet. 
Revisionsberättelse ska innehålla förslag angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 
den tid revisionen avser. 

§8 Förberedande av val 

Årsmötet väljer intill tiden för nästa ordinarie årsmöte en valberedning med tre ledamöter, 
varav en utses till sammankallande. Valberedningen har att efterfråga nomineringar från de 
anslutna medlemsorganisationerna och förbereda samtliga vid årsmötet förekommande val.  

§9 Medlemsavgift 

Årsmötet beslutar om storleken på medlemsavgiften och hur den ska erläggas. 

§10 Stadgeändring 

Ändring av stadgarna görs på årsmötet. Förslag till ändring skall skickas ut med handlingarna 
till mötet. För att stadgeändring skall ske fordras minst 2/3 majoritet. 

§11 Extra årsmöte 

Ordförande skall kalla till extra årsmöte inom 2 månader efter framställan av styrelsen eller 
om minst hälften av alla riksförbundets medlemmar skulle kräva det. 

§12 Uteslutning 

Riksförbundet har rätt att utesluta medlemsorganisation som allvarligt och upprepat 
motverkar förbundets verksamhet eller ändamål. Besluten om uteslutning fattas av årsmötet 
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på förslag från styrelsen. Berörd medlemsförening ska ha getts tillfälle att yttra sig angående 
förslaget. I beslutet ska skälen för åtgärden redovisas. Årsmötets beslut ska tillställas det 
berörda förbundet senast inom en vecka. 

§13 Upplösning 

För beslut om upplösning av riksförbundet fordras två tredjedelars (2/3) majoritet vid två på 
varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte. 

Eventuella kvarstående, inte återbetalningspliktiga medel, återbetalas till riksförbundets 
medlemsorganisationer. 

 

 

Medlemmar i Riksförbundet NSPH är: 

Riksförbundet Attention 

Riksförbundet Balans 

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar  

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling - RFHL 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - RSMH 

Schizofreniförbundet - Intresseförbundet för personer 
med schizofreni och liknande psykoser 

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES  

Svenska OCD-förbundet 

Sveriges Fontänhus Riksförbund 

Svenska Ångestsyndromsällskapet – ÅSS  

Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika – FMN  

Self-Harm and Eating Disorders Organisation – SHEDO 

Suicide Zero 
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