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STADGAR 
Antagna av årsmötet 2015-03-09. Reviderade vid årsmöte 21 februari 2023 (§2, §5 och §6). 

 
§1 Föreningens namn och ställning 

FORSA Stockholm är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.  

FORSA  Stockholm är anslutet till Förbundet för Forskning i Socialt Arbete, FORSA. 

 
§2 Föreningens målsättning 

Föreningen har som mål att: 

• Stärka samarbetet mellan det sociala arbetets forskning, utbildning, praktik och 

invånare, 

• Vara en mötesplats som samlar socialarbetare, studenter, forskare, politiker och invånare 

med intresse för socialt arbete på olika arenor, 

• Stimulera till kritiska samtal om trender och dilemman i det sociala arbetet, 

• Främja utveckling och spridning av kunskap i syfte att förbättra det sociala arbetet, 

• Främja internationalisering bland socialarbetare, studenter och forskare. 

 
§3 Medlemskap 

Medlem i föreningen kan den person bli som delar föreningens och förbundets målsättning. 

 
§4 Medlemsavgift 

Medlem ska inbetala den medlemsavgift som årligen fastställs av riksförbundet. 

 
§ 5 Uteslutning av medlem 

Medlem som aktivt motarbetar föreningens ändamål eller skadar föreningens anseende kan efter 
beslut av föreningens styrelse uteslutas. Den som uteslutits ur föreningen kan vinna återinträde 
efter beslut av föreningens styrelse. 

 
§6 Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålls senast i mars månad, dock minst två 

veckor före riksförbundets årsmöte. Kallelse utfärdas av föreningens styrelse och meddelas på 

hemsidan www.forsa.nu eller via utskick till samtliga medlemmar senast en månad före 

tidpunkten för mötet. 

 

Vid årsmötet (såväl ordinarie som extra årsmöte) har varje medlem en röst. Rösträtten är 

personlig och kan inte utövas genom ombud. 

 
§7 Motioner 

Medlem kan avge skriftlig motion till årsmötet. Motionen ska inkomma till lokalföreningens 

styrelse minst två veckor före årsmötet. 

 
§8 Ärenden vid ordinarie årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behöriga utlysande 

http://www.forsa.nu/


3. Godkännande av dagordning 

4. Val av mötesfunktionärer 

a) Mötesordförande 

b) Mötessekreterare 

c) Två justerare tillika rösträknare 

5. Verksamhetsberättelse 

6. Ekonomisk redovisning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Propositioner och motioner 

10. Val 

a) ordförande 

b) kassör 

c) minst en ledamot 

d) eventuellt val av suppleanter 

e) minst en revisor 

f) minst en valberedare 

 
11. Nomineringar till FORSA:s förbundsstyrelse 

12. Mötets avslutande 

 
Normalt sett väljs samtliga personer för två år. Beslut fattas med enkel majoritet. Val ska ske 

slutet om någon så begär. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess 

medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

 
§9 Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn/revisorerna finner att det är nödvändigt eller när 

minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av 

begärans ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra 

årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

 
§10 Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, kassör och minst ytterligare en ledamot. Årsmötet kan också välja 

suppleanter. Styrelsen utser inom sig de förtroendeposter som de anser behövs. 

 
Styrelsen ansvarar för ledningen av föreningens verksamhet och är mellan årsmötena föreningens 

högsta beslutande organ. Styrelsen ska verkställa årsmötets beslut, besluta i ärenden som inte 

beslutas av årsmötet samt ansvara för föreningens ekonomi. 

 
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal fäller den mening som mötesordföranden besitter. 

 
§11 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller kassör var för sig. 

 
§12 Ändring av stadgarna 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen. 

 
§13 Utträde 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnar föreningen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej. 

 



§14 Föreningens upplösning 

Frågan om föreningens upplösning ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till 

årsmötet. Beslut om upplösning kräver minst två tredjedelar av mötets röster vid två på varandra 

följande årsmöten. 

 
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar och övriga handlingar överföras till 

riksförbundet. 


