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§ 1. Ändamål

Föreningen arbetar för att samla och sprida information om dissociation. Vidare 
arbetar föreningen för att människor med dissociativ problematik ska kunna finna en 
plattform där de kan identifiera sig själva, göra sig hörda och sedda som likvärdiga 
medlemmar i samhället. I detta samlingsbegrepp (dissociation) ingår alla former av 
dissociativa uttryck oberoende av diagnos. 
Föreningens uppgifter är att
• Sprida och samla information om dissociation på sätt som beslutas av föreningens 
högst styrande organ som är årsmötet och i förlängningen föreningens styrelse.
• Stödja de enskilda medlemmarna genom informationsinsatser mm.
• Stödja verksamheter som bygger på de enskilda medlemmarnas engagemang.

§ 2. Föreningens namn

Förening som dessa stadgar omfattar är Om dissociation. 

§ 3. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem i Om dissociation är person 
som svarar jakande på frågorna:
 - Har du läst föreningens stadgar?
 - Kommer du att följa föreningens stadgar?

Om årsmötet beslutat om medlemsavgift ska medlemsavgift vara erlagd innan 
medlemskapet börjar gälla.

En medlem har rösträtt på årsmötet. Avstängd medlem har yttranderätt, men inte 
rösträtt vid årsmötet.

Eventuella medlemsavgifter fastställs vid årsmötet.

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen 
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som motverkar föreningens syfte kan omedelbart avstängas av styrelsen i 
ett protokollfört styrelsebeslut. Avstängningen måste behandlas på nästa årsmöte, 
där det ska beslutas om avstängningen ska hävas eller medlemmen uteslutas. 



Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har 
försummat att betala beslutade avgifter eller uppenbarligen skadat föreningens 
intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter 
som föranlett att medlemskapet har ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas 
förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 21 
dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den 
berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§ 4. Organisation

Föreningen är främst aktiv på internet. Föreningen är inte underliggande någon 
större föreningen, krets eller något förbund. Föreningen är religiöst och partipolitisk 
obunden.

 
§ 5. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det sammanträder årligen senast 
1 april. På årsmötet har alla medlemmar rätt att delta med yttrande-, förslags- och 
rösträtt. Styrelsen ska kalla alla medlemmar till årsmöte senast 14 dagar före 
årsmötet. Senast 7 dagar före årsmötet ska följande handlingar finnas tillgängliga för 
medlemmarna:
– Förslag till dagordning
– Verksamhets- och revisionsberättelser
– Förslag från styrelsen
– Inkomna motioner med förslag till yttranden
– Valberedningens förslag
Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga som gäller ansvarsfrihet för styrelsen, ej 
heller vid val av revisorer och ersättare. Beslut i sakfrågor fattas genom 
majoritetsbeslut i öppen omröstning. Vid lika röstetal ska årsmötets tjänstgörande 
ordförande fälla utslaget.

Valärenden ska, om minst en medlem begär det, avgöras i sluten omröstning.
Den som fått flest avgivna röster är vald. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 6. Motioner
Enskild medlem har rätt att lämna in förslag angående föreningens arbete till 
årsmötet. Sådana förslag kallas motioner. Motion ska vara skriftlig och inlämnad till 
föreningens styrelse senast den 15 februari.

§ 7. Årsmötets dagordning



Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

- Mötets öppnande

- Fastställande av röstlängd

- Mötets utlysande - har styrelsen kallat till årsmötet på rätt sätt

- Mötets behörighet

- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

- Fastställande av dagordning

- Val av rösträknare och protokollsjusterare

- Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för föregående år.

- Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår

- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

- Fastställande av medlemsavgift för kommande år 

- Behandling och beslut om inkomna motioner och om förslag från styrelsen

- Beslut om eventuella ersättningar för revisor och medlemmars privata utlägg för 
föreningens räkning.

- Beslut om budget för kommande år

- Genomgång och beslut om verksamhetsplan för kommande år

- Val av styrelse för föreningen kommande år
    - Val av ordförande
    - Val av övriga styrelseledamöter

- Val av revisor/er och ersättare

- Val av valberedning.

Valberedningen ska bestå av minst en person (valberedare). Valberedningens 
uppgift är att föreslå ny styrelse och nya revisorer till årsmötet. Styrelsen föreslår ny 
valberedning till årsmötet. Samtliga medlemmar äger rätt att inkomma med 
nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning.

- Övriga frågor

- Mötets avslutande



§ 8. Extra årsmöte

Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen beslutar det, eller om revisorerna eller minst 
20 procent av medlemmarna begär det.
Extra årsmöte kan endast behandla den eller de frågor som angivits av föreningens
styrelse, revisorerna eller de medlemmar som begärt det extra årsmötet.
Extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar efter det att beslut fattats om årsmötet.
Nödvändiga handlingar ska finnas tillgängliga senast 7 dagar före årsmötet.

§ 9. Föreningens styrelse

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen 
består av minst tre personer. Styrelsen ska utse firmatecknare*.
Vid sammanträdena har alla ersättare närvaro- och yttranderätt. Styrelsen är
beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare är
närvarande. Styrelsen sammanställer Om dissociations verksamhetsberättelse som 
ska vara en del av handlingarna till varje årsmöte.

* Firmatecknare är en eller två person som har rätt att för föreningen underteckna 
skrivelser, bankhandlingar med mera.

§ 10. Revision

Årsmötet utser minst en revisor. Årsmötet kan utse förtroendevald revisor. Det är 
möjligt att utse en ersättare. Årsmötet kan också utse auktoriserad revisor (med 
ersättare). Auktoriserad revisor (och dens ersättare) får inte vara medlemmar i 
föreningen. Föreningens styrelse ska senast den 15 februari överlämna de 
handlingar som behövs angående det föregående årets verksamhet till revisorn. 
Revisorn ska överlämna sin berättelse till styrelsen senast den 1 mars.

§ 11. Valbarhet

Den som blir förtroendevald styrelseledamot, styrelsesuppleant eller valberedare ska 
vara medlem i föreningen. Förtroendevald revisor får vara medlem i föreningen men 
måste inte. Dock gäller att auktoriserad revisor (och dennes eventuella ersättare) inte
får vara medlemmar i föreningen.

Varken förtroendevald revisor och ersättare eller auktoriserad revisor (med ersättare)
får vara nära släkt med ordinarie styrelseledamöter, inte heller med styrelsens 
suppleanter.

§ 12. Stadgeändring och tillägg



Dessa stadgar och eventuella tillägg till dem kan bara ändras av föreningens 
årsmöte. Beslutet måste fattas med minst två tredjedels majoritet. Tillägg till 
stadgarna får inte strida mot normalstadgarna.

§ 13. Upplösning

Förening Om dissociation kan upplösas. För detta fordras beslut på två på varandra 
följande årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie. Besluten måste vid båda 
tillfällena fattas med minst fyra femtedels majoritet.
Om dissociations kvarvarande tillgångar används till ändamål som överensstämmer 
med föreningens målsättning och syfte.


