SVENSKA FÖRENINGEN FÖR
KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT)
STADGAR
§1
ÄNDAMÅL
Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska
föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT) 2006.
Föreningen är en sammanslutning av personer intresserade av kognitiv och beteendeinriktad
psykoterapi (KBT). Information till föreningens medlemmar sprids genom tidskriften Sokraten
och hemsidan.
Föreningens adress är densamma som den aktuella sekreterarens.
SFKBT, nedan benämnd RF (Riksföreningen) har till uppgift att:
•
•

•
•
•
•
•

Främja forskning, utbildning och behandling inom KBT
Bistå med att a) anordna utbildningar samt ge synpunkter på dess utformning och omfattning
samt främja att utbildningar inom KBT håller god standard; b) förmedla kontakt med lämpliga
undervisare, handledare och rådgivare i forskningsfrågor c) underlätta kommunikation
mellan medlemmar
Samla kunskap och sprida information om KBT
Verka för utvidgade kontakter och samarbete med andra psykoterapeutiska inriktningar
Utveckla och främja kontakter med nationella och internationella föreningar med samma
intresseområden
Verka för att föreningens anslutna terapeuter a) arbetar i enlighet med evidensbaserad
vetenskap och beprövad erfarenhet inom KBT; b) följer utvecklingen inom området samt; c)
följer allmänt accepterade etiska behandlingsprinciper
Främja en nyanserad diskussion rörande mål, värderingar och etiska överväganden inom
KBT

§2
LOKALFÖRENINGAR
RF: s huvudsakliga verksamhet utövas i Lokalföreningar (LF) som inrättas efter beslut av
RF: s årsmöte och omfattar ett visst geografiskt område. Deras styrelser har övergripande
ansvar för den lokala verksamheten.
För LF gäller RF:s stadgar som fastställs av RF:s årsmöte. LF kan fastställa kompletterande
stadgebestämmelser.
LF utgör remissinstans för RF: s styrelse.
LF har på uppdrag av RF:s styrelse rätt att företräda RF.
§3
MEDLEMSKAP
Föreningen består av medlemmar och hedersmedlemmar.
Som medlem antas den som godkänner dessa stadgar och betalar fastställd medlemsavgift till
föreningen.

Ansökan om medlemskap skickas till RF: s sekreterare som på styrelsens delegation fattar
beslut.
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligt anmäla detta till sekreteraren och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlemskap i RF innebär medlemskap i den geografiska LF eller den lokalförening medlemmen
själv väljer.
AVSKILJANDE AV MEDLEMMAR
Styrelsen kan när särskilda skäl föreligger, utesluta en medlem om han eller hon handlat i strid
mot föreningens stadgar, etiska regler eller på annat sätt uppenbart skadat föreningens
anseende eller verksamhet. Medlemmen skall beredas möjlighet att skriftligen eller muntligen
framlägga sina synpunkter. Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen.
Medlem som trots 2 påminnelser ej betalar fastslagen årsavgift utesluts automatiskt.
HEDERSMEDLEM
Alla medlemmar kan föreslå hedersmedlem. Årsmötet fattar beslut om medlemskap för
hedersmedlem med minst 2/3 majoritet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
§4
FÖRENINGENS STYRELSE
RF: s styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 5 övriga ledamöter,
samt två suppleanter. Val av styrelsen skall ske vid årsmötet. Vid val av övriga ledamöter och
suppleanter skall representation från LF eftersträvas. Styrelsen sammanträder minst 4ggr/år
och i övrigt när ordförande så påkallar, eller då minst två ledamöter gör framställan om detta till
ordförande. Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Styrelsen leder föreningens
verksamhet i överensstämmelse med gällande stadgar, bestämmelser och av årsmötet fattade
beslut. Mellan årsmötena är styrelsen RF:s högsta beslutande organ. Styrelsen är beslutför då
mer än hälften av styrelsens medlemmar är närvarande och beslutar med enkel majoritet. Vid
lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Styrelsen skall till årsmötet avge
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
Styrelsen kan adjungera annan medlem till specifika uppdrag och kan utse arbetsgrupper med
uppdrag att genomföra olika projekt.

§5
STYRELSENS MANDATPERIOD
Styrelsens mandatperiod är tre år. Avgår ordförande ersätts han/hon av vice ordförande. Avgår
kassör eller sekreterare under mandatperioden utses ersättare inom styrelsen. Övriga vakanser
som uppstår under mandatperioden besätts med suppleanter. Avgår både ordförande och vice
ordförande måste ett extra årsmöte inkallas för nyval.
§6
ARBETSGRUPPER/KOMMITTÉER
Styrelsen kan föreslå inrättande av särskilda arbetsgrupper/kommittéer för speciella ändamål,
samt föreslå enskild medlem att vara kontaktperson till andra föreningar i samband med
kongresser m.m.
§7

MEDLEMSTIDNING

För tidningen skall finnas en redaktionsgrupp med ansvarig redaktör. RF:s medlemstidning
Sokraten utkommer med minst 4 nummer per år.
§8
VALBEREDNING
Valberedningen består av tre ledamöter (varav en sammankallande) som utses av årsmötet för
tre år i taget.
Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen, revisorer och revisorssuppleanter.
I samband med upprättandet av förslaget måste valberedningen ha försäkrat sig om att varje
föreslagen medlem är villig och oförhindrad att åta sig det föreslagna uppdraget.
Valberedningen skall vid nyval och omval senast en månad före årsmötet presentera för
styrelsen förslag på kandidater till ovan angivna poster .
Valberedningen eftersträvar öppenhet och informerar medlemmarna om sitt arbete via
medlemstidningen. Medlemmarna uppmanas i god tid att inkomma med nomineringar till
valbara poster.
Medlem med förslagsrätt kan nominera kandidater direkt vid årsmötet. Det bör dock eftersträvas
att nominering av nya kandidater sker genom att medlem kontaktar valberedningen”.
§9
FIRMATECKNARE
Handling som utfärdas för föreningen, skall undertecknas med föreningens firma (SFKBT) samt
underskrivas av firmatecknare. Föreningens firma tecknas av ordförande samt kassör var för
sig.
§ 10
REVISION
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni. Föreningens räkenskaper
skall avlämnas till revisorerna senast en månad innan årsmötet. Revisorerna skall vid årsmötet
avlämna revisionsberättelse samt förorda om årsmötet kan besluta om ansvarsfrihet för
styrelsen.
§ 11
ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Rösträtt har var och en som är medlem i
föreningen. För rösträtt fodras att medlemsavgiften är betald för det år årsmötet avser. Ordinarie
årsmöte bör hållas under oktober månad. Kallelse till årsmöte med föredragningslista skall utgå
till medlemmarna minst en månad i förväg genom brev till medlemmarna eller annons i
föreningens medlemstidning och på hemsidan. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast två månader före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande punkter avhandlas:
1.
2.
3.
4.
5.

Årsmötets öppnande
Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare

6. Val av två justeringsmän
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Behandling av inkomna motioner
11.Förslag till verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår
12.Fastställande av årsavgift
13. Val av styrelse, revisorer och valberedning:
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Kassör
d) Sekreterare
e) Övriga fem ledamöter och två suppleanter
f) Två revisorer jämte personliga suppleanter
g) Valberedning (tre personer varav en sammankallande)
14. Information från LF
15. Information från RF: s kommittéer/arbetsgrupper:
a) Forskningskommittén
b) Utbildningskommittén
c) Ev. övriga kommitéer/arbetsgrupper
16. Övriga frågor
Årsmötet beslutar med enkel majoritet där varje medlem har en röst. Vid lika röstetal äger
ordförande utslagsröst. Vid val skiljer dock lotten. Omröstning skall ske öppet, om inte annat
beslutas.
Sluten omröstning kan ske på begäran vid personval. Röstsedel med fler eller färre namn än
valet gäller är ogiltig.
EXTRA ÅRSMÖTE
Om styrelsen, revisorerna eller 1/3 av föreningens medlemmar kräver detta, skall extra årsmöte
utlysas på sätt som anges ovan. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i
kallelsen behandlas.
§ 12
FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens utgifter skall täckas av medlemmarnas årliga avgift samt övriga intäkter. Varje
medlem betalar en årsavgift som fastställs av årsmötet. Heltidsstuderande erlägger rabatterad
årsavgift. Hedersmedlemmar är befriade från årsavgift. Kassören redovisar RF:s ekonomi på
årsmötet samt löpande under året till styrelsen.
Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer. Verksamhets och
räkenskapsåret omfattar tiden från 1 juli till och med 30 juni. Föreningen äger rätt att motta
donationer, stipendier eller liknande och administrera dessa på ett sätt som främjar föreningens
ändamål.
§ 14
FÖRÄNDRINGAR AV STADGAR
RF: s stadgar kan ändras på förslag av styrelsen eller enskild medlem, dock under förutsättning
att minst två tredjedelar av årsmötets deltagare godkänner ändringen. För ändring av § 1, § 14
och § 15 krävs att beslutet skall ha godkänts vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 15
FÖRENINGENS UPPLÖSNING
För att upplösa föreningen krävs ett medlemsbeslut med minst 2/3 majoritet av de närvarande
vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Vid föreningens
upplösning skall de behållna tillgångarna tillfalla European Association for Behavioural and
Cognitive Therapies (EABCT).
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