STADGAR
Antagna av årsmötet 1977. Reviderade
av årsmötet 1982; 1984; 1986; 1987;
1990; 1998; 2000; 2001; 2005;
2008;2012; 2015; 2018

§1

Ändamål

PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR
SJUKSKÖTERSKOR, PRF, är en ideell nationell
förening för sjuksköterskor engagerade i
omvårdnad vid psykisk hälsa och ohälsa.

samt ha motions- och yttranderätt på årsmöte. Dock
inte rösträtt på årsmöte eller att inneha av årsmötet
vald förtroendepost.
§6
a)

Föreningens uppgift är att bevaka och främja
psykiatrisjuksköterskans kunskapsområde genom:

c)

att främja forskning, utveckling och utbildning
inom psykiatrisjuksköterskans kunskapsområde
med särskilt fokus på psykiatrisk omvårdnad.
att främja sjuksköterskans profession inom det
psykiatriska området för att stärka vårdens kvalitet.
Engelskt namn

Verksamhetsområde

PRF:S verksamhetsområde omfattar den
psykiatriska hälso- och sjukvården samt
närliggande områden.
§4

PRF utövar sin verksamhet genom
årsmöte

-

styrelse

-

nätverkssamordnare och nätverk

-

medlemstidskrift

-

hemsidan

-

§7

Medlemsavgift

§8

Årsmöte och övriga möten

PRF:S högsta beslutande organ är årsmötet, som
skall hållas senast 15 maj på dag, tid och ort som
styrelsen bestämmer. Rösträtt har fullvärdig
medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande
år.
Årsmöte är beslutsmässigt om kallelse därtill har
utgått minst 14 dagar före mötet.

Organisation

-

Medlem, som handlar i strid mot stadgarna
eller föreningens beslut eller som på annat
sätt motverkar föreningens ändamål kan
uteslutas ur föreningen. Beslut tas av
årsmötet efter förslag från styrelsen

Medlemsavgiften fastställes av PRF:S årsmöte.

PRF:s engelska namn är; Swedish Association of
Psychiatric and Mental Health Nurses.
§3

PRF:S styrelse har att fatta beslut om
inträde i föreningen.

b) Som medlem räknas den person som betalt
medlemsavgift. Medlem som inte erlagt
medlemsavgift före 31 maj anses ha utträtt
ur föreningen.

att medverka till utveckling av omvårdnad, vård,
behandling, social omsorg samt rehabilitering av
personer med psykisk ohälsa och psykisk
funktionsvariation.

§2

Medlemskap

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:
1.

årsmötets sammankallande i enlighet med
stadgarna

2.

val av mötespresidium att leda mötets
förhandlingar

3.

val av två personer att jämte ordförande
justera mötets protokoll

konferens- och seminarieverksamhet

4.

val av rösträknare

stipendiemedel

5.

godkännande av föredragningslistan

6.

verksamhets- och revisionsberättelse

7.

ansvarsfrihet för styrelsen

8.

styrelsens förslag till verksamhetsplan och
budget

9.

motioner/förslag från styrelsen

10.

medlemsavgiftens storlek

§5

Medlemskap

Fullvärdig medlem i PRF kan varje legitimerad
sjuksköterska bli som arbetar eller har arbetat inom
föreningens verksamhetsområde.
Associativt medlemskap kan den söka som utan att
vara sjuksköterska vill delta i föreningens
verksamhet. Associativ medlem har rätt att fullt ut
delta i föreningens verksamhet, söka stipendium
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11.

val av föreningens ordförande, vice
ordförande och övriga ledamöter

12.

val av två revisorer och två
revisorssuppleanter, och beslut om i vilken
ordning de ska träda i funktion

13.

beslut om valberedningens storlek samt val
av valberedning och sammankallade att
förbereda nästa årsmötes val

14.

information och övriga frågor som tillställts
styrelsen för beredning

Övriga möten skall hållas på dag, tid och ort som
styrelsen bestämmer.
§9

Motioner

PRF:S medlemmar kan lämna motion till årsmötet.
Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 15
januari. Styrelsen har att med sitt yttrande
framlägga motion för årsmötet.
§ 10

På årsmötet har varje närvarande fullvärdig medlem
en röst.
I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet
av revisorer och valberedning får inte någon
medlem av styrelsen delta.
Röstning sker öppet, men vid val slutet, om någon
begär det.
Utfaller röstetalet lika, avgör ordförande vid
sakfråga, vid val avgör lotten.
Styrelsen

Styrelsen består av, förutom ordförande och vice
ordförande, minst fem högst sju ledamöter.
Styrelseledamöternas mandattid är två år.
Ordföranden och minst två högst fyra ledamöter
väljs det ena året, vice ordförande och minst en
högst tre ledamöter det andra.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och
övriga funktioner. Ordförande och kassör ska vara
olika personer. Styrelsen ska sammanträda minst
fyra gånger om året.
Styrelsen är beslutsmässig då dess ledamöter har
blivit kallade och minst fem ledamöter är
närvarande. Vid jämt antal ledamöter äger
ordföranden utslagsröst. Det åligger styrelsen att:
1.

förbereda alla ärenden till årsmöte och
övriga möten

2.

ansvara för föreningens ekonomi
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föra medlemsregister

4.

ha det övergripande ansvaret för nätverken
och kontinuerligt följa upp och utvärdera
nätverksarbetet samt utse och aktivt stödja
nätverkssamordnare

5.

svara för föreningens hemsida, konferensoch seminarieverksamhet samt
stipendiemedel.

§ 12

Medlemstidskrift

PRF:S medlemstidskrift Psyche utkommer med
minst fyra nummer per år med ett innehåll som
fokuserar psykiatrisk omvårdnad.
Styrelsen utser en chefredaktör för ett år i taget.
Styrelsen utser också ett erforderligt antal
redaktionsmedarbetare vilkas mandatperiod kan
variera. Om chefredaktören inte är styrelseledamot
så kan denne adjungeras till styrelsen vid behov.
§ 13

Beslut

§ 11

3.

Firmateckning

Styrelsen utser de personer som skall teckna firman
PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR
SJUKSKÖTERSKOR, PRF. Föreningens namn tecknas
två i förening.
§ 14

Revision

Revisorer ska med självständighet och objektivitet
omsorgsfullt granska föreningens verksamhet jämte
räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid ska
iakttagas att fattade beslut inte strider mot
föreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut.
Revisorerna ska iaktta god revisionssed.
Revisorerna kan anlita auktoriserad revisor.
Föreningens räkenskaper ska vara avslutade den 31
december och ska senast den 15 februari
överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer
räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse
senast den sista februari.
§ 15

Stadgar

PRF har att följa av årsmötet fastställda stadgar.
Föreningens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3
majoritet.
§ 16

Upplösning

Beslut om upplösning av PRF fattas av 2/3
majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten varav det ena ska vara årsmöte.
Samtidigt ska beslut fattas om hur tillgångar och
skulder ska fördelas.
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