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STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET  
 
Antagna vid extra riksmöte 2017-09-09, reviderade vid extra riksmöte 2020-09-19 
 
1 § NAMN  
 
Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet.  
Förbundet är en ideell förening.  
 
2 § ÄNDAMÅL  
 
Autism- och Aspergerförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden riksförening, som har till 
uppgift att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra 
autismspektrumtillstånd.  
 
Förbundets ändamål är att:  
 

 Sprida kännedom om och öka förståelsen för autismspektrumtillstånd och de svårigheter 
funktionsnedsättningen medför. 

 Företräda de intressen som personer med autismspektrumtillstånd och deras närstående har 
i samhället.  

 Samarbeta med myndigheter och andra relevanta aktörer för att bereda personer med 
autismspektrumtillstånd utbildning, sysselsättning, vård, stöd och boende som på bästa sätt 
är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättningar.  

 Verka för upprättande av och stöd för de verksamheter och boendeformer som behövs.  

 Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största 
möjliga utsträckning kan leva som andra, med full delaktighet i samhället.  

 Främja forskning rörande autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. 

 Följa upp och hålla kontakt med det internationella arbetet på området.  
 
3 § FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL 
 
 För att främja förbundets ändamål kan förbundet vara medlem i eller vänförening till nationella och 
internationella sammanslutningar inom förbundets verksamhetsområde. Beslut om att ansöka om 
sådant medlemskap eller att ingå sådant vänföreningsavtal fattas av styrelsen.  
 
4 § MEDLEMSKAP  
 
Som medlemmar kan antas, förutom personer med autism, Aspergers syndrom och andra 
autismspektrumtillstånd, närstående och andra intresserade. Riksmötet beslutar om formerna för 
medlemskap. Styrelsen beslutar i övriga frågor om medlemskap. 
 
5 § DISTRIKT OCH LOKALFÖRENINGAR 
  
För den regionala verksamheten bildas distrikt. Medlem i distrikt är automatisk medlem i Autism- och 
Aspergerförbundet.  
Distriktsindelning och distriktsstadgar fastställs av riksmötet. Inom distriktets verksamhetsområde 
kan medlemmar bilda lokalföreningar i distriktet. Distriktet måste godkänna lokalföreningens 
bildande.  
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6 § ARBETSGRUPPER  
 
För att kunna utveckla särskilda områden, kan riksmötet eller styrelsen tillsätta arbetsgrupper med 
ett tidsbegränsat uppdrag.  
 
7 § RIKSMÖTET  
 
Förbundets högsta beslutande organ är riksmötet. Ordinarie riksmöte hålls en gång årligen under 
april eller maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Ärenden hanteras vartannat år 
enligt 8 § och vartannat år enligt 9 §. Skriftlig kallelse till ordinarie riksmöte ska utsändas till enskild 
medlem samt distrikt senast 15 dagar före mötesdagen och ska åtföljas av styrelsens 
verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till föredragningslista samt 
vartannat år enligt 8 § inlämnade motioner till riksmötet med styrelsens yttrande.  
Motioner ska för att kunna behandlas vid riksmötet skriftligen inges till styrelsen senast tre månader 
före mötet. 
 
 8 § ÄRENDEN VID ORDINARIE RIKSMÖTE ÅR MED JÄMNT ÅRTAL (med ordinarie val samt 
motionsbehandling)  
 
Vid ordinarie riksmöte ska följande ärenden förekomma:  
 
1. val av ordförande för mötet 
 2. val av sekreterare för mötet  
3. val av två justerare och två rösträknare  
4. fastställande av föredragningslista 
5. upprättande och justering av röstlängd  
6. fråga om mötet blivit behörigen utlyst  
7. föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning  
8. föredragning av revisionsberättelse  
9. fråga om fastställande av balans- och resultaträkning  
10. fråga om ansvarsfrihet 
 11. fastställande av medlemsavgift till förbundet för nästkommande två år  
12. fastställande av ersättningar under innevarande och nästkommande år  
13. fastställande av budget  
14. val av förbundets styrelseordförande och förste respektive andre vice ordförande  
15. val av övriga styrelseledamöter  
16. val av styrelsesuppleanter och fastställande av ordning för inträde i styrelsen  
17. val av revisorer och revisorssuppleanter  
18. val av valberedning  
19. behandling av styrelsens framlagda förslag  
20. behandling av inkomna motioner  
21. val av ombud jämte ersättare till Handikappförbundens samarbetsorgans årsmöte och 
samarbetskommitté  
 
9 § ÄRENDEN VID ORDINARIE RIKSMÖTE ÅR MED UDDA ÅRTAL (utan ordinarie val eller 
motionsbehandling)  
 
Vid ordinarie riksmöte ska följande ärenden förekomma:  
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1. val av ordförande för mötet 
2. val av sekreterare för mötet  
3. val av två justerare och två rösträknare  
4. fastställande av föredragningslista  
5. upprättande och justering av röstlängd  
6. fråga om mötet blivit behörigen utlyst  
7. föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning  
8. föredragning av revisionsberättelse  
9. fråga om fastställande av balans- och resultaträkning  
10. fråga om ansvarsfrihet  
11. vid behov fastställande av reviderad budget  
12. fyllnadsval  
13. ärenden hänskjutna från tidigare riksmöte 
14. behandling av styrelsens framlagda förslag  
 
10 § EXTRA RIKSMÖTE  
 
Extra riksmöte ska hållas när förbundets styrelse finner erforderligt eller inom 30 dagar från det 
revisorerna eller minst en tredjedel av antalet distrikt påkallar sådant möte.  
 
Skriftlig kallelse till extra riksmöte ska utsändas senast 15 dagar före mötet och innehålla uppgift om 
vilka ärenden som ska behandlas. Extra riksmöte kan endast besluta i ärenden som angivits i 
kallelsen.  
 
11 § NÄRVARORÄTT, YTTRANDERÄTT, FÖRSLAGSRÄTT OCH RÖSTRÄTT 
 
Samtliga medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid riksmötet. Distriktens utsedda ombud har 
även förslagsrätt och rösträtt. Besluten fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning, 
utom vid val, då sluten omröstning ska ske om något av de närvarande ombuden begär det. Vid lika 
röstetal har sittande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Ledamot av förbundets 
styrelse eller suppleant får inte rösta ifråga om beviljande av ansvarsfrihet eller vid val av revisorer 
och revisorssuppleanter. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Till riksmötet ska ordinarie 
revisorer och representanter för valberedningen kallas.  
 
§ 12 ANTAL OMBUD OCH FÖRDELNING AV OMBUD MELLAN DISTRIKT 
 
Varje år fastställer förbundsstyrelsen det antal ombud som varje distrikt har rätt att sända till 
riksmöte under året. Riksmötets totala antal ombud är 61. Antalet ombud fördelas så att varje 
distrikt först får 2 ombud var. Återstoden av ombud fördelas proportionellt enligt uddatalsmetoden 
baserat på antal betalande medlemmar i distrikten vid utgången av året före riksmötet.  
 
13 § STYRELSENS UPPGIFTER  
 
Förbundets styrelse ansvarar för förbundets löpande verksamhet och ska ta initiativ till sådana 
åtgärder som främjar förbundets ändamål. Styrelsen har att tillse att förbundets bokföring och 
medelsförvaltning är ordnade på ett betryggande sätt. Det åligger styrelsen att verkställa av 
riksmötet fattade beslut samt att hålla distrikten underrättade om sin verksamhet.  
 
Styrelsen fastställer dagar för sina möten och delger detta till distrikten.  
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14 § STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  
 
Förbundets styrelse ska bestå av lägst sju och högst nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 
Styrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter 
utses för en tid av två år på riksmöte enligt 8 §. Om vakans uppstår görs fyllnadsval på närmast 
kommande ordinarie årsmöte enligt 9 §.  
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst tre av ledamöterna begär det. 
Suppleanterna har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden.  
 
Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet 
styrelseledamöter är närvarande.  
 
Vid styrelsemöte ska föras protokoll, som till riktigheten ska bestyrkas av ordföranden och en vid 
mötet vald justeringsman.  
 
15 § STYRELSENS BEHÖRIGHET OCH FIRMATECKNARE  
 
Styrelsen handlar å förbundets vägnar gentemot tredje man och företräder förbundet inför 
myndigheter. Förbundets firma tecknas, förutom av förbundets styrelse av den eller dem som 
förbundets styrelse utser därtill.  
 
16 § MEDLEMSAVGIFT  
 
Ordinarie riksmöte enligt 8 § fastställer förbundets del av medlemsavgiften för de två kalenderår, 
som följer närmast på det år under vilket riksmötet hålls.  
 
17 § FÖRBUNDETS RÄKENSKAPER OCH STYRELSENS ÅRSREDOVISNING 
  
Förbundets verksamhetsår omfattar kalenderår.  
Förbundets räkenskaper avslutas för varje verksamhetsår. Styrelsen ska före den 28 februari närmast 
efter verksamhetsårets utgång till revisorerna överlämna årsredovisning med verksamhetsberättelse, 
resultaträkning och balansräkning. Före mars månads utgång tillställs distrikten årsredovisningen.  
 
18 § REVISION  
 
För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper utses på ordinarie riksmöte för 
tiden intill nästa ordinarie riksmöte två revisorer och två suppleanter för dem. Revisorerna ska 
beredas tillfälle att fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att årligen, senast den 
30 mars, till förbundets styrelse överlämna revisionsberättelse att framläggas på ordinarie riksmöte.  
 
19 § ÄNDRING AV STADGAR  
 
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar väcks antingen genom motion eller genom förslag 
av styrelsen och tas in i kallelsen till riksmötet. Beslutet ska fattas vid två på varandra följande 
riksmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav det första är ordinarie. För ändring av 
19 § fordras dock däri angiven beslutsordning.  
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20 § FÖRBUNDETS UPPLÖSNING  
 
Förbundet kan upplösas endast sedan beslut fattats härom vid två på varandra följande riksmöten, 
hållna med minst två månaders mellanrum, varav det första är ordinarie. För att beslutet ska bli 
gällande, fordras vid vardera mötet minst två tredjedels majoritet av de röstande.  
 
Upplöses förbundet ska, sedan skulderna betalats, dess kvarvarande tillgångar ställas till annan 
närstående organisation eller till av upplösande riksmöte vald kommittés förfogande att användas för 
ändamål, som är förbundets syften närliggande. Medlen får i intet fall fördelas mellan förbundets 
medlemmar.  
 
21 § HEDERSLEDAMOT  
 
Till hedersledamot kan riksmötet kalla person som gjort sig synnerligen förtjänt därav.  
 
22 § BESKYDDARE  
 
Till beskyddare kan riksmötet kalla person som visar särskilt intresse för förbundets ändamål och 
verksamhet. 


