
Stadgar Föreningen Tilia 2020   
__________________________________________________________________________________  
 
§ 1 NAMN OCH SÄTE  
Föreningens namn är Föreningen Tilia. Föreningen är rikstäckande med säte i Stockholms län.  
 
§ 2 ÄNDAMÅL  
Föreningens ändamål är att arbeta för ungas psykiska hälsa. Detta ska göras genom förebyggande, 
stödjande och opinionsbildande arbete. Det stödjande arbetet ska fungera som medmänskligt stöd 
som ett komplement till redan befintlig sjukvård och behandling. Fokus ska vara att unga ska 
bemötas utifrån ett holistiskt samt individbaserat perspektiv. Det förebyggande och 
opinionsbildande arbetet ska öka medvetenheten i samhället samt genom kunskapsspridning, 
skapa attitydförändring kring psykisk (o)hälsa hos unga och bemötandet av dem.  
Tilias arbete ska genomsyras av ungas egna röster om psykisk (o)hälsa i realtid. Detta genom att 
ständigt arbeta nära målgruppen samt skapa möjlighet för ungas delaktighet och inflytande till 
utformning av verksamheten. Föreningen är religiöst- och partipolitiskt obunden.  
 
§ 3 MEDLEMSKAP  
Medlemskap står öppet för den som är under 30 år och/eller är styrelseledamot, valberedning, 
volontär, anställd i Riksföreningen Tilia och som delar Tilias värderingar. Medlemskap är 
obligatoriskt för styrelseledamöter, valberedning, volontärer och anställda. Medlemskap i en 
lokalförening innebär även medlemskap i riksföreningen Tilia. Medlemskapet är kostnadsfritt. 
 
§ 4 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE  
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess 
strävanden skada, kan genom beslut av riksstyrelsen skiljas från medlemskapet. Riksstyrelsen ska 
informera den berörda om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om 
uteslutning ska behandlas. Den uteslutne medlemmen kan, om den så önskar, överklaga beslutet 
om uteslutning på riksföreningens årsmöte.  
 
§ 5 LOKALAVDELNINGAR  
Lokalavdelningarna är en del av riksföreningen Tilia. En lokalavdelning bedriver ändamålsenlig 
verksamhet på lokal nivå. Lokalavdelningarna är skyldiga att följa riksföreningens stadgar samt 
anta riksföreningens normalstadgar avsedda för lokalavdelningarna. Lokalavdelnings styrelse ska 
följa riktlinjer som utfärdats av riksföreningens styrelse. Riksstyrelsen beviljar lokalavdelningens 
medlemskap i riksföreningen Tilia. Lokalavdelningens styrelse väljs av lokalavdelningens 
medlemmar på dess årsmöte. Vid årsmöte har lokalavdelningens alla medlemmar en röst.  
 
§ 6 RIKSSTYRELSE  
Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmöten.  
§ 6a Valberedning  
Val av styrelse förbereds av en valberedning. Valberedningen väljs av årsmötet och ska bestå av 
minst två medlemmar i föreningen.  
§ 6b Sammansättning  



Styrelsen ska bestå av ordförande samt två till fem ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om minst 
tre av dess medlemmar är närvarande. Den som står under frihetsberövande eller domstolsbeslut 
får inte vara medlem i styrelsen. Inget arvode utgår till styrelsen.  
§ 6c Föreningsordförande  
Årsmötet väljer i separat val en föreningsordförande. Ordföranden har särskilt ansvar för att leda 
styrelsens arbete, och har utslagsröst i styrelsen om två förslag har lika antal röster. Ordföranden är 
ansvarig för att kalla till och förbereda styrelsemöten, antingen på egen hand eller genom att 
delegera till någon annan.  
§ 6 d Styrelsens ansvar  
Styrelsen ansvarar för att verkställa de beslut som fattats av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen 
ansvarar för att leda och utveckla föreningen utifrån de beslut som fattats på årsmötet och utifrån 
föreningens ändamål och uppgifter. Styrelsen får utfärda riktlinjer för lokalföreningarnas 
ändamålsenliga verksamhet. Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdes-ordningen, ska 
sammanträda minst tre gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst två ledamöter så begär.  
§ 6 e Beslutsmässighet  
En majoritet av styrelsens ledamöter, ordföranden medräknad, krävs för att styrelsen ska anses 
beslutsmässig.  
§ 6 f Mandatperiod  
Styrelsens ordförande och samtliga ledamöter väljs av årsmötet på en period av ett år. Om ledamot 
avsäger sig sitt uppdrag utser styrelsen en ny ledamot i dennes ställe. Nya ledamöter och 
suppleanter väljs av kvarvarande ledamöter.  
 
§ 7 EKONOMI  
Riksföreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Riksföreningen Tilias förvaltning 
och räkenskaper ska granskas av en auktoriserad revisor. Revisorn väljs på årsmötet. 
Revisionsberättelse ska medföljas årsmöteshandlingarna. Räkenskaperna och handlingar rörande 
förvaltningen ska tillställas revisor minst fyra veckor före årsmötet. Revisor ska till riksstyrelsen två 
veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.  
 
§ 8 ÅRSMÖTET  
Årsmötet är riksföreningens högst beslutande organ. Årsmöte hålls senast 31 maj varje år. Kallelse 
till årsmöte ska skickas ut till medlemmar senast fyra veckor före årsmötet. Förslag från 
medlemmarna (motioner) eller från riksstyrelsen (propositioner) ska skickas ut senast två veckor 
före årsmötet. Om så inte har skett, får förslagen endast tas upp till behandling om årsmötet 
beslutar så med kvalificerad majoritet (2/3). Vid årsmötet har varje medlem en röst.  
 
§ 8a DAGORDNING  
Följande frågor ska förekomma på Årsmötet:  
 
1. Årsmötets öppnande  
2. Närvarolista av de medlemmar som betalat medlemsavgift och är röstberättigade  
3. Att mötet är stadgeenligt utlyst  
4. Fastställande av mötets dagordning  
5. Val av mötesordförande och mötessekreterare  
6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare  
7. Riksstyrelsens verksamhetsberättelse  



8. Ekonomisk berättelse  
9. Revisionsberättelse  
10. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående riksstyrelsen  
11. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår  
12. Revidering av stadgar  
13. Val av föreningsordförande  
14. Val av riksstyrelse  
15. Val av revisor 
16. Val av valberedning 
17. Övriga frågor  
18. Mötet avslutas  
 
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE  
Extra årsmöte ska hållas för att behandla särskilda frågor och beslut av årsmöte, riksstyrelse eller 
hälften av medlemmarna. Det extra årsmötet ska hållas inom fyra veckor efter en sådan begäran. 
Vid mötet får endast de frågor behandlas som varit den direkta orsaken till det extra årsmötet. 
Kallelse och handlingar i frågorna ska skickas ut till medlemmarna senast tre veckor före det extra 
årsmötet.  
 
§ 10 ARBETSGRUPPER  
Årsmötet eller riksstyrelsen kan utse arbetsgrupper som ansvarar för särskilda aktiviteter. Endast 
medlemmar får väljas in i arbetsgrupper. Riksstyrelsen fördelar arbetet ut till arbetsgrupperna och 
de rapporterar tillbaka till riksstyrelsen.  
 
§ 11 STADGEÄNDRING  
För stadgeändring krävs beslut med kvalificerad majoritet (2/3) vid årsmöte.  
 
§ 12 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN  
Eventuellt beslut om upplösning av föreningen fattas av föreningens årsmöte. Ärendet ska 
omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än 
med fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna. Vid beslut om upplösning 
ska kvarvarande medel och egendom tillfalla annan ideell förening med liknande ändamål som 
Föreningen Tilias, enligt årsmötets beslut. 


