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Stadgar för Psoriasisförbundet 
Org nr 802002-7283 

Antagna av riksstämman 21-22  oktober 2017 6-7 februari 2021 
 
§ 1 Organisation och namn 
Förbundet är en sammanslutning av länsavdelningar och till dessa 
hörande i förekommande fall lokalavdelningar samt enskilda personer 
som stödjer förbundets syften. 
 
Förbundet har sitt säte och kansli i Stockholm. Förbundets namn är 
Psoriasisförbundet. 
 
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet samt vilar på 
demokratisk värdegrund. 
 

§ 2 Syfte 

Förbundets syfte är att  

• verka för goda livsvillkor för människor med psoriasis, Med 
psoriasis avses i dessa stadgar även psoriasisartrit samt andra 
till psoriasis relaterade sjukdomar 

• särskilt arbeta för bättre vård-, behandlings- och 
arbetsmöjligheter samt bättre stöd åt alla psoriasissjuka 

• särskilt arbeta verka för sammanhållen väl fungerande och 
jämlik lika vård och behandling i hela landet. Psoriasis är en 
systemsjukdom och det kräver en väl fungerande vårdkedja. 

• verka för att de psoriasissjuka tillförsäkras samma 
ekonomiska, sociala och kulturella standard som övriga 
medborgare 

• verka för upplysning och forskning om psoriasis   

• vid behov samarbeta samverka med andra organisationer för 
förverkligande av gemensamma syften  

• genom ett forskningsråd fördela tillgängliga medel för att 
främja verka för vetenskaplig forskning rörande psoriasis och 
upplysning samt spridning av information och kunskap 

• i samarbete med läns- och lokalavdelningarna upprätthålla den 
personliga kontakten med medlemmarna. 



  

 

§ 3 Medlemskap  

Medlemskap erhålls genom erläggande betalning av fastställd 
medlemsavgift. Personer, som ingår i samma familj och är boende på 
samma adress som medlem i förbundet, kan ingå som medlemmar mot 
erläggande betalning av för familjemedlem fastställd medlemsavgift. 
Med medlemskapet följer anslutning till länsavdelning och i 
förekommande fall lokalavdelning i hemortslänet. 

 

FörbundsStyrelsen beslutar om medlemskap för avdelning. 

 

Länsavdelnings verksamhetsområde bör sammanfalla med lagstadgade 
läns- eller regionområden region- eller landstingsområde eller en eller 
flera kommuner, i det fall en region omfattar flera län såvida 
förbundsstyrelsen inte medger undantag.  

 

Läns- eller lokalaAvdelning som inte uppträder i enlighet med 
förbundets syften eller stadgar kan administrativt övertas av förbundet 
och verksamheten ska, tills ny avdelningsstyrelse utsetts, bedrivas 
genom förbundsstyrelsens försorg. För beslut om sådant övertagande 
krävs minst 2/3 majoritet av samtliga förbundsstyrelseledamöter. 

 

Innan sådant beslut fattas ska samråd ske mellan förbundsstyrelsen och 
berörd avdelning.  

 

Förbundets riksstämma beslutar om medlemskap för annan 
organisation. 

Medlem som genom olämpligt uppträdande eller som på annat sätt 
allvarligt skadar avdelnings och/eller förbundets anseende kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet. För sådant beslut krävs minst 
2/3 majoritet av samtliga förbundsstyrelseledamöter. Medlem som 
uteslutits ur förbundet äger rätt att överklaga detta beslut till 
riksstämman, som har att ska pröva beslutet. 

 

§ 4 Medlemsavgifter 

Medlemsavgiften till förbundet, liksom fördelningen av 



  

medlemsavgiften till länsavdelningarna, fastställs av ordinarie 
riksstämma för de tre följande kalenderåren. 
 
Ny medlem som erlägger betalar medlemsavgift efter den 1 oktober är 
medlem även under påföljande kalenderår. 
 
Medlem som resterar med årsmedlemsavgiften mer än 6 sex månader 
förlorar sitt medlemskap. 
 

§ 5 Organisation 

Förbundets högsta beslutande organ är riksstämman. 
 
Under tiden mellan stämmorna leds förbundsverksamheten av 
förbundsstyrelsen som fattar beslut i alla frågor som inte, enligt dessa 
stadgar eller av stämman, undantagits från förbundsstyrelsens 
beslutsrätt. 
 
I perioden mellan riksstämmorna ska en förbundskonferens hållas. vid 
tidpunkt som förbundsstyrelsen anser lämplig. 
 

§ 6 Valberedning 

Valberedningen består av tre fyra ledamöter vararv en sammankallande 
samt en ersättare valda av riksstämman. Valberedningen sammanträder 
när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 
Senast 30 dagar före riksstämman ska valberedningen meddela 
medlemmarna sitt förslag.  

 

§ 7 Riksstämman  

RikssStämman utgörs av ombud för länsavdelningarna. 
 
Ordinarie riksstämma ska hållas vart tredje år före oktober månads 
utgång. på tid och plats som förbundsstyrelsen fastställer. 
 
Kallelse till ordinarie riksstämma ska utfärdas minst 30 dagar före 
riksstämmodagen. och ska åtföljas av års Årsredovisningar, och 
revisionsberättelser, förslag till föredragningslista, inlämnade motioner 
samt förbundsstyrelsens yttrande över dessa ska bifogas. Till 
riksstämman har Styrelsen har rätt att inbjuda in gäster. från andra 
organisationer och myndigheter samt andra intresserade. 
 



  

§ 8 Ombudsfördelning vid riksstämma 

Vid riksstämman har valda ombud yttrande-, förslags- och rösträtt. 
FörbundssStyrelsens ledamöter och ersättare samt revisorer har 
yttrande- och förslagsrätt, liksom förbundets kanslichef och personal 
har yttranderätt. Ledamot och ersättare av förbundsstyrelsen är inte 
valbar som ombud till riksstämman. Varje ansluten länsavdelning äger 
rätt att deltaga med det antal ombud medlemsantalet vid senaste 
årsskiftet medger enligt följande: 
 
1 -  500 medlemmar = 2 ombud 

501 -  750 medlemmar = 3 ombud 

751 -  1000 medlemmar = 4 ombud 

1001 -  1250 medlemmar = 5 ombud 

1251 -  1500 medlemmar = 6 ombud 

1501 -  1750 medlemmar = 7 ombud 

1751 -  2000 medlemmar = 8 ombud 

2001 -  2250 medlemmar = 9 ombud 
2251 -  2500 medlemmar = 10 ombud 

2501 -  2750 medlemmar = 11 ombud 

2751 -  3000 medlemmar = 12   ombud 

3001 -  3250 medlemmar = 13 ombud 

3251 -  3500 medlemmar = 14 ombud 

3501 -  3750 medlemmar = 15 ombud 

3751 -  4000 medlemmar = 16 ombud 

4001 -  4250 medlemmar = 17 ombud 

4251 -  4500 medlemmar = 18 ombud 

4501 -  4750 medlemmar = 19 ombud 

4751 -  5000 medlemmar = 20 ombud och så vidare 

      
 

1 – 1000 medlemmar = 2 ombud 
1001 - 2000 medlemmar = 3 ombud 
2001 – 3000 medlemmar = 4 ombud 
3001 – 4000 medlemmar = 5 ombud 
4001 -  medlemmar = 6 ombud 
 
Ombud och ersättare ska väljas vid respektive länsavdelnings årsmöte 
under riksstämmoåret. Varje ombud äger en röst. Val av ombud och 
ersättare ska styrkas med protokollsutdrag. Vid förfall för ombud 
inträder vald ersättare. 
 



  

§ 9 Extra riksstämma 

Extra riksstämma ska hållas när förbundsstyrelsen så finner det 
angeläget eller minst 1/3 av anslutna länsavdelningar så kräver det samt 
om revisorerna avstyrker ansvarsfrihet. 
 
FörbundsStyrelsens beslut om extra riksstämma fattas av 
förbundsstyrelsen och revisorerna gemensamt. Minst 3/4 av de  
ordinarie ledamöterna ska stödja beslutet. 
 
Om revisorerna vid den årliga revisionen avstyrker ansvarsfrihet kan de 
utlysa extra riksstämma. 
 
Endast sådana ärenden får behandlas som föranlett extra riksstämmans 
inkallelse. 
 
Ombud och ersättare för dessa till extra riksstämma väljs vid särskilda 
medlemsmöten i länsavdelningarna. 
 
Vid extra riksstämma gäller § 9 7 i tillämpliga delar. Kallelse till extra 
riksstämma skickas minst 60 dagar före den extra riksstämman, 
ombudsanmälan görs till förbundsstyrelsen senast 30 dagar före den 
extra riksstämman och stämmohandlingarna postas skickas till 
ombuden senast tio dagar före den extra riksstämman. 
 

§ 10 Motioner 

Motion till ordinarie riksstämma ska vara förbundsstyrelsen tillhanda 
senast den 10 juni 15 maj riksstämmoåret. 
 
Motionsrätt har varje enskild medlem och avdelning. 
 
Motion från enskild medlem eller lokalavdelning ska vara länsavdelning 
tillhanda senast den 30 15 april riksstämmoåret. 
 
Till Mmotion från enskild medlem eller lokalavdelning ska åtföljas av 
bifogas yttrande från länsavdelning även om motionen avstyrks. 
 

§ 11 FörbundsStyrelsen 

FörbundssStyrelsen ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
samt sju och åtta ordinarie ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande. Förbundsstyrelsen kan inom sig utse flera vice 



  

ordföranden. Mandattiden för samtliga ledamöter är tre år. Antalet 
ersättare ska vara minst tre en och högst fyra två och inträder i den 
ordning ledamöterna blivit valda enligt antal röster på riksstämman. 
Vid röstning med acklamation ska ordning efter förslag från 
valberedningen gälla. Mandattiden för ersättare är tre år. 
 
Valbar till förbundsstyrelsen är medlemmar. i förbundet. som har 
psoriasis eller är närstående till personer med psoriasis eller har ett 
intresse att verka för och inom Psoriasisförbundet. 
 
Ingen av förbundet anställd är valbar till förbundsstyrelsen eller som 
ersättare valberedning. Sekreterare kan utses utom styrelsen. 
FörbundssStyrelsen sammanträder, på kallelse av ordföranden, minst 
fyra gånger årligen eller då minst hälften av antalet ordinarie 
ledamöter så begär det. FörbundssStyrelsen är beslutsmässig när minst 
hälften av de ordinarie styrelseledamöterna eller ersättare för dessa är 
närvarande. Det åligger krävs av ordinarie ledamot och kallad 
ersättare att meddela eventuellt förhinder. 
 
FörbundssStyrelsen utfärdar attestregler för att attestera samt utser de 
personer som ska äga rätt att teckna förbundets firma. Firmateckning 
ska ske av två utsedda personer i förening. FörbundssStyrelsen 
anställer personal på förbundskansliet samt beslutar om arbetsordning 
och anställningsvillkor. 
 
Inom förbundsstyrelsen utses ett verkställande utskott bestående av 
minst fyra ledamöter som sammanträder minst fyra gånger årligen. 
Verkställande utskottet ska förbereda styrelseärenden samt kunna 
verkställa förbundsstyrelsens beslut och handlägga ärenden som 
delegerats av förbundsstyrelsen. 
 
FörbundssStyrelsen ska kan utse kommittéer och arbetsgrupper som 
behövs för förbundets verksamhet, vilka är beredande organ till 
förbundsstyrelsen. 
 
FörbundssStyrelsens beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat 
stadgas. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst. 
 
Vid FörbundssStyrelsens och verkställande utskottets sammanträden 
ska protokoll föras protokollföras. 
 
 



  

§ 12 Riksstämmans föredragningslista 

Vid ordinarie riksstämma ska bland annat förekomma: 
 
1. Mötets öppnande 
2. Antagande av föredragningslista och arbetsordning för 

riksstämman 
3. Fråga om riksstämman blivit utlyst i behörig tid och ordning 
4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 
5. Val av funktionärer för riksstämmoförhandlingarna: 

a) ordförande 
b) två vice ordförande 
c) en huvudsekreterare 
d) två biträdande sekreterare 
e) två protokolljusterare 
f) minst två rösträknare 
g) redaktionskommitté 

 
6.  Vid riksstämmans öppnande ska tillkännages meddelas sista 

tidpunkt som kandidater kan nomineras eller komplettering av 
förslag kan lämnas. 

 
7. Behandling av årsberättelser årsredovisningar, resultat- och 

balansräkningar samt revisionsberättelser för de tre senaste 
räkenskapsåren. 

 
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar 
 Behandling av revisionsberättelser för de tre senaste åren. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
 
10. Behandling av motioner 
 
10. Behandling av eventuella förslag från förbundsstyrelsen och 

revisorerna 
 
11. Fastställande av medlemsavgiften för de tre kommande 

kalenderåren och länsavdelningarnas andel härav. 
 
12. Behandling av motioner 

 
13. Fastställande av reseersättningar och traktamenten för 



  

ledamöterna av förbundsstyrelsen m. fl. för tiden till nästa 
ordinarie riksstämma 

 
14. Beslut om antalet ersättare i förbundsstyrelsen   
 
14. Val av: 

a) förbundsordförande 
förste vice förbundsordförande 
b) övriga ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen 
 ersättare till förbundsstyrelsen 
c) registrerat revisionsbolag eller auktoriserad revisor samt en 

internrevisor och en revisorsersättare 
d) en internrevisor och en internrevisorsersättare 
e) valberedning bestående av minst tre fyra ledamöter, varav en 

sammankallande ska utses 
f) en ersättare i valberedningen 

 
15.  Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande 

riksstämmoperiod 
 
16. Övriga frågor som anmälts av förbundsstyrelsen 
 
17.  Avslutning 
 
RikssStämmans beslut fattas med enkel majoritet där inte annat stadgas. 
Vid lika röstetal äger sittande ordförande utslagsröst utom vid val vilket 
avgörs genom lottning. Begärs votering vid personval ska denna ske 
med sluten omröstning. 
 

§ 13 Förbundskonferens 

I perioden mellan riksstämmorna ska minst en förbundskonferens 
hållas. vid tidpunkt som förbundsstyrelsen anser lämplig. 
 
Syftet med förbundskonferensen är att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte, 
information om föregående och nästkommande års verksamheten samt 
diskussion om aktuella frågor. 
 
Vid förbundskonferensen deltar förbundsstyrelsen samt läns- och lokal 
avdelningarnas ordföranden. I ordförandens ställe kan annan 
styrelseledamot utses att representera avdelningen. Övriga inbjudna 
gäster beslutas av förbundsstyrelsen. 



  

 
Minnesanteckningar ska föras vid förbundskonferensen. 
 

§ 14 Verksamhetsår, räkenskap och revision 

Förbundets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari - 31 december. 
FörbundssStyrelsen ska senast den 30 april tillställa revisorerna 
årsberättelse samt resultat- och balansräkningar överlämna 
årsredovisningen till revisorerna för granskning. Berättelserna ska 
avse dels den ekonomiska förvaltningen, dels och den genomförda 
verksamheten med avseende på av förbundsstyrelsen fattade beslut. 
Revisorerna ska avge berättelse över revisionen sin revisionsberättelse 
över inom 30 dagar. Resultat- och balansräkning ska vara upprättade 
enligt god redovisningssed. Revisorerna har till uppgift att granska 
styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper och årligen avge en 
gemensam revisionsberättelse med till- eller avstyrkan för styrelsens 
ledamöter. 
 

§ 15 Särskild utmärkelse 

En särskild utmärkelse kan ges till person, myndighet, organisation eller 
liknande som gjort en betydelsefull insats inom psoriasisområdet och 
som kommer att bli till gagn för psoriasissjuka. Utmärkelsen utdelas 
högst en gång per år efter beslut i förbundsstyrelsen. 
 

§ 16 Stiftelser 

Stiftelsen Psoriasisfonden och stiftelsen Gösta A Karlssons 60-års fond 
tillhör förbundet. För stiftelserna finns särskilda stadgar. 
 

§ 17 Förlagsverksamhet 

Förbundet utger en förbundstidning. FörbundssStyrelsen utser 
ansvarig utgivare och redaktör för tidningen samt beslutar om 
prenumerations- och annonsavgifter. Förbundet kan även bedriva 
övrig förlagsverksamhet.bland annat genom att utge skrifter i frågor 
som har samband med förbundsverksamheten. Ledningen av 
förbundets förlagsverksamhet tillkommer förbundsstyrelsen. 
 

§ 18 Länsavdelningar samt lokalavdelningar 

Avdelningar 

För länsavdelning samt lokalavdelning avdelningar gäller av 
riksstämman antagna normalstadgar. 



  

Länsavdelning samt lokalavdelning Avdelningar äger full självstyrelse i 
egna angelägenheter, men dess  deras stadgar får inte till sin innebörd 
strida mot förbundets stadgar. 
 

§ 19 Forskningsrådet 

Ett forskningsråd bestående av åtta ledamöter tillsätts av 
förbundsstyrelsen. Detta forskningsråd ska bestå av förbundets 
ordförande och tre ledamöter ur förbundsstyrelsen samt fyra 
medicinska experter. 
 
Förbundets ordförande är forskningsrådets ordförande och tillika även 
sammankallande. 
 

20 Rådgivande läkare 

Rådgivande läkare, som utses av förbundsstyrelsen för varje 
riksstämmoperiod, ska biträda förbundet i medicinska frågor. 
 

§ 21 Ändring av stadgarna 

Ändring av dessa stadgar beslutas av ordinarie riksstämma. 
 

§ 22  Tvist 

Tvist angående tolkning av dessa stadgar eller av riksstämmobeslut  
hanteras av styrelsen som har tolkningsföreträde mellan 
stämmorna. 
 

§ 23 Förbundets upplösning 

Förbundet kan endast upplösas genom beslut därom av två 
riksstämmor i följd, varav minst en ordinarie. För upplösning krävs att 
båda besluten fattas med minst 2/3 majoritet. Om förbundet upplöses 
ska dess tillgångar användas till stöd för forskning inom 
psoriasisområdet.


