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§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Riksföreningen Grunden Sverige (Grunden). Föreningen vänder
sig till människor som kallas för intellektuellt funktionsnedsatta. Grunden är en ideell
förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Riksföreningen Grunden Sverige har sitt säte i Göteborg.

§2

Ändamål och uppgifter

§2a

Riksföreningen Grunden är en riksförening och skall arbeta för:








Att alla människor som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skall ha en bra
bostad, ett bra arbete, en bra skola och utbildning och en bra och innehållsrik fritid
där man uttrycker sig, bestämmer och avgör själv.
Att förändra och förbättra människors attityder.
Att motarbeta orättvisor, fördomar och nedvärdering.
Att motarbeta all slags diskriminering och obefogad uteslutning.
Lika rättigheter oavsett kön & könsidentitet, sexualitet & sexuell identitet,
socioekonomisk bakgrund, etnicitet, medborgarskap eller religiös & annan
jämförbar filosofisk bakgrund eller övertygelse
Goda livsvillkor inklusive goda ekonomiska förutsättningar.
Att arbeta för mänskliga rättigheter enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter
för människor med funktionshinder och FN:s barnkonvention.
Grunden skall informera om föreningens mål och verksamhet till föreningens
medlemmar, andra föreningar och organisationer och till allmänheten.

§2b

Grunden skall samarbeta med andra organisationer med liknande eller motsvarande
idéer i Sverige och i andra länder. Verksamheten i Grunden skall ge barn, ungdomar
och vuxna, som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kunskap om demokrati
och mänskliga rättigheter, för att öka sitt inflytande i samhället och ge makt att
förändra sitt samhälle och sina liv. Detta skall ske genom aktiviteter som t.ex.
fritidsaktiviteter, information, utbildning, konferenser, debatt och påverkansarbete.

§2c

Grunden får inte bedriva eller engagera sig i verksamhet eller i ekonomiska affärer
som bryter mot föreningens mål eller som kan äventyra föreningens verksamhet,
ekonomi och ägodelar. Verksamhet, inklusive ekonomisk verksamhet, får inte bedrivas
på ett sådant sätt att det inskränker någon medlems möjlighet att ha förtroendeuppdrag
i föreningen.

§3

Medlemskap

§3a

Medlemmar i Grunden är personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
som delar Grundens idéer och mål och som är betalande medlem i en lokalförening.
Lokalföreningen ansvarar för att till Riksföreningen betala den på kongressen
fastställda medlemsavgiften.

§3b

Även medlemmar i ett Grunden-fackligt LS (Lokal Sammanslutning för DVfackligt arbete) är medlemmar i Riksföreningen Grunden. LS ansvarar för att betala
den av kongressen fastställda medlemsavgiften.

§3c

Medlemmar väljer själva i vilken lokalförening de är medlemmar. För medlem som är
medlem i fler än en förening, gäller att medlemmen väljer vilken förening som denne
har sitt huvudmedlemskap i; endast den förening där medlemmen har sitt
huvudmedlemskap skall betala riksmedlemsavgift. Medlem kan välja att ha sitt
huvudmedlemskap i ett LS.

§3d

Endast medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och i liknande beslutande forum
och endast medlemmar kan vara styrelseledamot, kongressombud eller på annat sätt ha
ett förtroendeuppdrag i Grunden.

§3e

Den som är anställd av Grunden kan inte samtidigt vara styrelseledamot i Grunden,
vara kongressombud eller på annat sätt utöva rösträtt i beslutande forum.

§4

Föreningar

§4a

Lokalföreningar
Lokalföreningar bildas och upplöses av riksstyrelsen. Oberoende föreningar som delar
Grundens värderingar & filosofi och arbetar enligt stadgarna kan efter ansökan till
riksstyrelsen upptas som lokalförening.
Lokalföreningar skall täcka ett avgränsat geografiskt område enligt riksstyrelsens
beslut och verksamheten skall bedrivs enligt normalstadgarna.

§4b

Lokala Samarbetsorganisationer
LS bildas och upplöses av riksstyrelsen. I ett LS kan personer med Daglig Verksamhet
vara medlemmar. Ett LS täcker en kommun och de i den kommunen som har DV.
De medlemmar i ett LS som har insatsen DV på samma arbetsplats kan bilda DVfackklubb om de så önskar.

§4c

Lokala stadgar
Lokalföreningar skall bedriva sin verksamhet enligt av Riksföreningen beslutade
normalstadgar. Lokalförening som så särskilt begär, kan av riksstyrelsen medges
undantag från detta, om de har särskilda skäl för det.
Lokalförening eller LS som agerar i strid med riksföreningens stadgar kan av
riksstyrelsen sättas under förvaltarskap. I så fall övergår den lokal styrelsens samtliga
behörigheter till den av riksstyrelsen utsedde förvaltaren.

§4d

Upplösning av förening/LS
Lokalföreningar och LS som agerar i strid med stadgarna, som sköter sin ekonomi
oredigt, eller som av annat skäl inte bör tillåtas fortsätta sin verksamhet, kan upplösas
av riksstyrelsen. Sådant beslut fattas med enkel majoritet och äger omedelbar giltighet.
Om en förening upplöses av riksstyrelsen, skall riksstyrelsen besluta till vilken
lokalförening de enskilda medlemmarnas medlemskap skall överföras, sådant
överförande äger rum omedelbart. Den upplösta föreningens egendom tillfaller
omedelbart och i sin helhet Riksföreningen Grunden.

§5

Uteslutning
Riksstyrelsen har rätt att utesluta person ur Grunden om personen arbetar mot
föreningens mål, syfte och/eller verksamhet eller om person inte delar Grundens
grundläggande värderingar så som de uttrycks i stadgar och kongressdokument.
Sådant beslut fattas med enkel majoritet och äger omedelbar giltighet.
En förutsättning för medlemskap och/eller förtroendeuppdrag i en lokalförening, är
medlemskap i Riksföreningen Grunden.

§6

Riksstyrelsen













§7

Riksstyrelsen väljs på riksmötet.
Riksstyrelsen ledamöter skall vara personer som kallas intellektuellt
funktionshindrade. De skall alltså ha en NPF-diagnos.
Riksstyrelsen består av 11 personer, varav 1 ordförande och 1 vice ordförande, vilka
väljs särskilt.
Riksstyrelsens ledamöter väljs på 4 år.
Vart annat år väljs majoriteten som består av 1 ordförande och 5 ledamöter, och vart
annat år väljs minoriteten som består av 1 vice ordförande och 4 ledamöter.
Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare.
Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden eller vice ordföranden och minst 5
ledamöter närvarar.
Styrelseledamot som inte kan delta på styrelsemöte, äger själv utse sin ersättare.
Detta gäller inte för ordförande och vice ordförande, dessa kan inte ersättas.
Riksstyrelsen skall ha minst 6 protokollförda möten per år.
Riksordförande kallar till styrelsemöten
Lokalförening som inte har tjänstgörande ledamot, har rätt att utse adjungerad
föreningsrepresentant. Denne skall kallas till styrelsens möten och har närvaro-, och
yttranderätt men inte förslags- eller rösträtt.
LS som inte har tjänstgörande ledamot, har rätt att utse adjungerad föreningsrepresentant. Denne skall kallas till styrelsens möten och har närvaro-, och
yttranderätt men inte förslags- eller rösträtt.

Revisor
Riksmötet väljer en revisor. Revisorn skall vara auktoriserad. Revisorn väljs vid varje
riksmöte.

§8

Valberedning
Valberedare eller valberedning utses årligen av riksstyrelsen, och skall föredra sina
nomineringar för ordförandekonferensen.

§9

Ordförandekonferens
Minst 1 gång årligen skall ordförandena för samtliga lokalföreningar kallas till en
ordförandekonferens. Ordförandekonferensen skall diskutera aktuella frågor och ge
instruktioner till riksstyrelsen för det fortsatta arbetet.

§10

Riksmöte och Litet riksmöte
Riksmötet är föreningens högsta beslutande organ, och hålls vart annat år. De år det
inte är riksmöte skall istället litet riksmöte hållas. Styrelsen beslutar om tid och plats
för riksmöte och litet riksmöte. Riksmöte och litet riksmöte skall hållas före maj
månads utgång.

§10a Riksmöte
På riksmötet skall följande val/beslut genomföras
 Val av styrelseledamöter
 Beslut om verksamhetsplan och budget
 Val av revisor
 Fastställande av medlemsavgift till riksföreningen
 Beslut med anledning av eventuella motioner, förslag på uttalanden och förslag om
stadgeändring.
 Ekonomisk berättelse
 Revisionsberättelse
 Styrelsens ansvarsfrihet
§10b Litet riksmöte
På riksmötet skall följande val/beslut genomföras
 Antagande av Visionsprogram eller Övergångsprogram
 Val av revisor
 Fastställande av medlemsavgift till riksföreningen
 Beslut med anledning av eventuella motioner, förslag på uttalanden och förslag om
stadgeändring.
 Ekonomisk berättelse
 Revisionsberättelse
 Styrelsens ansvarsfrihet
Visionsprogrammet är den skrift, där Grunden klargör sina grundläggande värderingar,
principiella ståndpunkter, och övergripande framtidsvision. Övergångsprogrammet är
den skrift, där det klargörs vilka konkreta reformkrav Grunden driver för att påskynda
övergången från dagens verklighet till det samhälle vi beskriver i Visionsprogrammet.
§10c

Kallelse mm
Kallelse till riksmöte och litet riksmöte skall skickas till lokalförening och LS i god
tid. I kallelsen skall framgå när röstberättigade ombud senast skall vara inrapporterade,
samt vad som är sista dag för nomineringar, eller för att väcka frågor, till kongressen.
Efter sista dag, kan riksstyrelsen besluta väcka fråga till kongressen.

§11

Extra riksmöte.
Extra riksmöte skall hållas när riksstyrelsen eller ordförandekonferensen anser att det
krävs. Kallelse till extra riksmöte skall sändas ut till lokalföreningar tillsammans med
innehållet för mötet, senast 15 dagar före mötet. Det extra riksmötet kan bara besluta
om de ärenden som anges i kallelsen.

§12

Rösträtt mm vid riksmöte.
Endast inrapporterade ombud från lokalföreningarna har yttrande-, förslags-, och
rösträtt på riksmöten och litet riksmöte. Övriga medlemmar har närvarorätt i den mån
riksstyrelsen så finner lämpligt. Rösträtt får inte utövas via ombud genom fullmakt,
och ett ombud kan ha endast en röst.
Varje lokalförening har rätt att anmäla 2 ordinarie ombud till riksmötet plus ytterligare
två ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar.
Varje LS har rätt att anmäla 2 ordinarie ombud till riksmötet.

§13

Ändring av stadgar.
Beslut om ändring av stadgar eller tillägg till dessa skall ske genom skriftligt förslag
till styrelsen eller motion till riksmötet och måste finnas med i kallelsen till riksmötet.
Beslut om ändring av stadgar måste tas vid två på varandra följande riksmöten varav
det första måste vara ett ordinarie möte. Det måste vara två månaders mellanrum
mellan mötena.

§14

Hedersordförande och hedersledamot.
Till hedersordförande eller hedersledamot kan riksmötet utse person som betytt
mycket för föreningen och föreningens verksamhet eller tillkomst.

§15

Beskyddare.
Till beskyddare kan riksmötet utse person som visar särskilt och betydelsefullt intresse
för föreningens ändamål och verksamhet.

§16

Föreningens upplösning.
Beslut om upplösning av riksföreningen tas vid två på varandra följande riksmöten
varav ett kan vara ett extra riksmöte som bestäms av styrelsen.
Eventuella överblivna medel tillfaller en annan organisation med motsvarande mål och
syfte som bestäms av riksmötet.

