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Antagna den 11 november 1993. Senaste ändring fastställt vid årsmöte 
och extrastämma 2014. 
 

§ 1.  Föreningens namn: PsykosyntesFöreningen (PsF)  
 
§ 2.  Föreningens syfte är att verka för att bevara psykosyntesens 
grundtankar samt tillvarata medlemmarnas intressen.  
 
§ 3.  Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.  
 
§ 4.  Som medlem antas den som vill stödja föreningens verksamhet. 
 
Som yrkesverksam medlem i PsF kan antas den som är diplomerad i PsI 
eller PsA och har en treårig eller längre utbildning eller annan likvärdig 
utbildning. 
 
Som studerandemedlem kan antas den som genomgår utbildning i PsI 
eller PsA i de fleråriga utbildningarna eller annan likvärdig utbildning och 
har erhållit rätten att, i förekommande fall, ta emot övningsklienter. 
 
Vid tveksamma fall gör styrelsen en bedömning om medlemskap.  
 
Styrelsen kan föreslå person som hedersmedlem till årsmötet. Årsmötet 
kan besluta om hedersmedlemskap. Det innebär att personen ej har 
medlems befogenheter mer än att ta del av information och aktiviteter 
efter bedömning i varje enskilt fall.  
 
PsF är en fristående intresseförening i förhållande till PsA och PsI. Lärare, 
styrelseledamöter och annan anställd personal vid PsA eller PsI bör endast 
i undantagsfall väljas till förtroendeposter inom PsF.  
 
§ 5.  Medlem skall betala den årsavgift som föreningsstämman beslutar.  
 
§ 6.   Medlem som inte betalar sin avgift eller som uppenbart skadar eller 
motarbetar föreningen får uteslutas av styrelsen. Styrelsen har efter 
rekommendation från etiska nämnden rätt att utesluta medlemmar som 
bryter mot de etiska riktlinjerna.  
 
§ 7.  Anmälan om utträde skall ske skriftligen.  
 
§ 8.  Avgång ur föreningen äger rum vid den tidpunkt som inträffar tidigast 
en månad efter uppsägningen eller uteslutningen.  
 



§ 9.  Medlem som sagt upp sig eller uteslutits får inte fram till avgången 
delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 
Medlemsavgift återbetalas ej.  
 
§ 10. Föreningens styrelse består av 3-7 ordinarie ledamöter och 2-3 
suppleanter. En majoritet av styrelsen skall väljas bland dem som 
diplomerats till terapeut från PsA, PsI eller annan likvärdig utbildning. 
Övriga ledamöter och suppleanter kan väljas bland de yrkesverksamma 
medlemmarna och studerandemedlemmar. 
 
Ordinarie ledamöter väljs av årsstämman för en mandatperiod på två år. 
Årsstämman utser ordförande om val till den positionen är aktuell. 
Suppleant väljs för en mandatperiod om ett år.  
 
När föreningsstämman så beslutar väljs styrelsen av stämman med hjälp 
av sluten omröstning.  
 
Styrelsen är beslutsmässig när tre ordinarie ledamöter är närvarande. 
Saknas en ledamot kan han/hon ersättas av en suppleant.  
 
I de fall föreningen är organiserad i sektioner svarar styrelsen för hur 
sektionerna styrs.  
 
Årsstämman ska utse en etisk nämnd bestående av tre ordinarie 
ledamöter och en suppleant De skall väljas för ett år i taget. Nämnden är 
beslutför när tre ordinarie ledamöter är närvarande. Saknas en ledamot 
kan hon/han ersättas av suppleanten. 
 
§ 11.  Föreningsstämman skall välja revisor och suppleant. Dessa väljs för 
tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma.  
 
§ 12.  Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande i förening med 
ytterligare en ordinarie styrelseledamot. Dock tecknar styrelsens 
ordförande och ekonomiansvarig var för sig föreningens firma i fråga om 
penningtransaktioner och liknande vid bank, postkontor och postgiro etc. 
Fakturor/kvitton/utbetalningar ska vara attesterade av ordförande. 
Ordförandes utgifter attesteras av ekonomiansvarig.  
 
§ 13.  Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorn senast tre 
veckor före ordinarie föreningsstämma.  
 
§ 14.  Ordinarie föreningsstämma äger rum senast i april månad.  
 
§ 15.  Kallelsen till föreningsstämman sker skriftligen och senast tre veckor  
före stämman.  
 
§ 16.  På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:  
* Val av ordförande och sekreterare för stämman  
* Fastställande av röstlängd  
* Val av två justeringsmän  
* Fråga om stämman utlysts i rätt ordning  



* Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året  
* Revisorns berättelse Fastställande av balans- och resultaträknig 
* Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust  
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
* Val av styrelseledamöter och suppleanter  
* Val av ledamöter och suppleant till etisk nämnd  
* Val av revisor och revisorssuppleant  
* Val av valberedning  
* Årsavgiftens storlek fastställes på årsmöte med möjlighet till justering på 
extra föreningsstämma på hösten dock senast 30 november. 
* Övriga ärenden 
  
§ 17.  Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämman skall  
anmäla detta senast fjorton dagar före stämman.  
Anmälan sker skriftligen till styrelsen.  
 
§ 18.  Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.  
 
§ 19.  Vid föreningens upplösning skall de medel som återstår gå till PsA 
och PsI som stipendier om föreningsstämman inte beslutar annorlunda. 
Medlen fördelas proportionellt i förhållande till antalet 
föreningsmedlemmar utbildade vid PsA respektive PsI.  
 
§ 20. För beslut om upplösning av föreningen krävs minst 90% av 
stämmans röster.  
 
§ 21. För ändring av stadgarna krävs att man håller två på varandra  
följande föreningsstämmor som beslutar om ändringen med  
minst två tredjedels majoritet. 

 


