PSYKIATRIFONDEN är en ideell förening som grundades den 27 januari1993. Initiativtagare till fonden är professor emeritus Lennart Wetterberg. Föreningen bytte 2020 namn till
FONDEN FÖR PSYKISK HÄLSA.
STADGAR
1. Namn och säte
Föreningens namn är FONDEN FÖR PSYKISK HÄLSA, nedan kallad fonden.
Officiellt säte för fonden är Stockholm, Sverige
2. Uppgifter
Fonden har till uppgift att främja mental hälsa och verka för bekämpande av psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Detta skall huvudsakligen ske genom att bidra till och
stödja forskning inom psykiatrins och psykologins samtliga specialiteter, samt främja utveckling av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder inom det psykiatriska och
psykologiska arbetsområdet. Detta kan även innefatta stöd till utrustning och apparatur för
ovan nämnda forskning.
I samma syfte ska fonden bedriva och stödja upplysning om den psykiatriska och psykologiska forskningens mål och medel samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom
och behandling.
Vidare skall fonden arbeta mot stigmatisering av psykisk ohälsa och folkupplysning kring
sådana frågor.
Fonden kan även initiera, stödja eller genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt inom
ovan nämnda områden.
Fondens medel skall inte användas för vård- och stöduppgifter som åligger stat, landsting elleroch kommun.
3. Medlemmar
Fonden kan stödjas av årsmedlemmar och ständiga medlemmar.
Årsmedlem är varje enskild, organisation eller företag som erlagt beslutad årsavgift till fonden.
4. Organisation
Fondens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen kan under sig utse ett eller flera
utskott eller arbetsgrupper för beredning av specifika områden eller frågor.
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5. Styrelse
Fondens styrelse består av minst fem ledamöter. Dessa skall ha dokumenterad erfarenhet av
forskning, klinisk verksamhet, utvecklingsarbete eller kommunikation inom området psykisk
hälsa. En regional och kunskapsmässig spridning inom styrelsen eftersträvas.
Styrelsens medlemmar samt ordförande utses vid ordinarie årsmöte av fondens medlemmar
efter förslag från valberedningen. Den nya styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör.
Styrelsen tillsätter arbetsgrupper, varav en utgör styrelsens vetenskapliga råd respektive utskott för beredning av specifika frågor. Styrelsen beslutar också om hur verksamhetens interna arbete skall organiseras.
Styrelsen kan besluta att vid behov adjungera personer till styrelsemötet. Dessa har närvarorätt men ej rösträtt.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång ersätts denne av suppleant för återstoden av
mandattiden. Ny ledamot utses på förslag av valberedningen vid kommande årsmöte.
Styrelsen handhar fondens angelägenheter.
Mandattiden skall vara maximalt tre år för samtliga ledamöter och suppleanter. Omval kan
ske utan begränsning av antal perioder.
Styrelsen har sålunda bl. a:
att besluta om hur verksamheten skall organiseras
att insamla, motta och förvalta fondens medel
att årligen fastställa budget för kommande verksamhetsår,
att sörja för fondens bokföring och övervaka att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt,
att tillsätta och avveckla arbetsgrupper och utskott
Styrelsen kan utse en eller flera personer inom eller utom styrelsen att teckna firma i fondens
namn. Vid utbetalning av större belopp, vars nivå beslutas av styrelsen årsvis, skall minst två
personer teckna i fondens namn.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet. Som närvaro räknas även att delta via telefon eller t ex Skype/videolänk/ motsvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som styrelsens ordförande har.
6. Räkenskapsår
Fondens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
7. Årsmöte
Styrelsen beslutar om årsmöte samt tid och plats för detta.
Kallelse till årsmöte skall tillkännages minst en månad före mötet. Senast fjorton dagar före
årsmötet skall fogas ett exemplar av årsredovisning samt revisionsberättelserna för det föregående räkenskapsåret.
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden beslutas:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare
5. Godkännande att årsmötet utlysts enligt stadgarna
6. Styrelsens årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse.
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av revisionsbyrå
10. Beslut om årsavgifter
11. Beslut om arvode till ordförande
12. Val av ordförande för styrelsen för tre år
13. Val av styrelseledamöter för tre år
14. Val av suppleanter till styrelsen för tre år
15. Val av tre representanter till valberedning för ett år
16. Övriga frågor
På årsmötet får inte fattas beslut i andra än här ovan uppräknade ärenden, såvida de ej angivits
i kallelsen till mötet.
Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller ersättare. Vid röstning på styrelsemöte och
årsmöte äger varje vid mötet närvarande en röst. Röstning med fullmakt får inte förekomma.
En valberedning om 3-5 personer utses av årsmötet. Valberedningen ger förslag till styrelsemedlemmar, ordförande samt suppleanter vid kommande årsmöte.
Beslut fattas genom acklamation där inte omröstning begärs. Omröstning skall, utom vid val,
ske öppet. I händelse av lika röstetal skall vid öppen omröstning gälla den mening, som styrelsens ordförande biträder, och vid sluten omröstning den mening, för vilken lotten ger utslag.
8. Vetenskapligt råd
Vid behov kan styrelsen inrätta ett vetenskapligt råd som betjänar styrelsen med utredningar
och förslag bl. a till prioritering av ansökningar av forskningsmedel. Styrelsen har att på eget
initiativ eller efter ansökan i fondens namn bevilja anslag till forskargrupper eller enskilda
forskare.
Det vetenskapliga rådet har att följa utvecklingen inom den psykiatriska och psykologiska
forskningen och upprätthålla förbindelse med verksamma forskare och vetenskapliga institutioner samt andra organ som stöder psykiatrisk och psykologisk forskning.
Ledamöterna i det vetenskapliga rådet skall representera olika områden såsom t ex psykoser,
ångestsjukdomar, depressionssjukdomar, barnpsykiatriska sjukdomar, neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, psykiatriska modellsystem, psykologisk forskning samt omvårdnadsvetenskap inom psykiatri. Rådet kan efter behov knyta till sig experter inom olika områden
som referensgrupp.

Mandattiden i det vetenskapliga rådet skall vara tre år för ordföranden och tre år för övriga
ledamöter. Avgår ledamot före mandattidens utgång skall ny ledamot utses av fondens styrelse för återstoden av denna tid. För varje ledamot, förutom nämndens ordförande, må för
samma mandatperiod rådet utse en personlig suppleant att vid förfall för ledamoten tjänstgöra
i nämnden.
Fondens styrelse utser ledamöter samt ordförande i det vetenskapliga rådet. Det vetenskapliga
rådet äger att inom sig utse vice ordförande samt sekreterare.
För det vetenskapliga rådets verksamhet i övrigt fastställer styrelsen arbetsordning.
9 Finansutskott
Vid behov kan styrelsen inrätta ett finansutskott för att till styrelsen bereda de uppgifter i
fråga om förvaltningen av fondens medel och vad härmed sammanhänger, som anges i en av
styrelsen fastställd arbetsordning.
10. Kostnadsersättning
Ledamot av styrelsen, det vetenskapliga rådet samt arbetsgrupper kan erhålla ersättning för
utlägg såsom kostnader för resor och logi samt för arbetsinsatser utöver ordinarie styrelseuppdrag. Styrelsen beslutar om formerna för kostnadsersättningar. Årsmötet beslutar om ersättning till ordförande.
11. Förvaltning
Följande skall gälla för fondens förvaltning:
Inkommande medel får tas i anspråk för fondens verksamhet allt eftersom de inflyter. Dock
skall erforderliga belopp efter styrelsens prövning reserveras för fullföljande av framtida
forsknings- och andra uppgifter, vilka faller inom ramen för fondens i paragraf 2 angivna ändamål. Dylik reservering av medel får likväl inte ske i den formen att det inom fonden bildas
fonder, varav endast avkastningen får tas i anspråk för fondens verksamhet.
Bestämmelserna i föregående stycke skall inte äga tillämpning i fråga om medel, som fonden
mottagit genom gåva eller testamente, om givare eller testator meddelat avvikande föreskrifter.
12. Revisor
För granskning av fondens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall på ordinarie årsmöte
utses revisionsbyrå för tiden intill dess nästa ordinarie möte hållits. Revisionsbyrån skall avge
revisionsberättelse för det sistförflutna året. (Nuvarande avtal gäller tills vidare och det står
inget om uppsägningstid. Skall vi justera i stadgarna?)
13. Fondens upplösning
För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar eller om fondens upplösning fordras att två
årsmöten, varav ett måste var ordinarie, fattar beslut därom.
Beslutet skall på båda mötena ha biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande. Är fondens upplösning beslutad, skall styrelsen se till att fondens tillgångar går till de ändamål fonden stadgat för sitt arbete. Medlem skall inte kunna göra anspråk på någon del av fondens
egendom.
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