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1 § NAMN
Föreningens namn är Återhämtningsterapeuternas Organisation, förkortas ÅHTO.

2 § SÄTE
Sätet kommer ligga där ordförande bor.

3 § FORM
Föreningen är en ideell förening och står självständig mot staten, kommunen, religiösa,
politiska och privata intressen.

4 § SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Syftet med föreningen är att etablera yrkesgruppen ”återhämtningsterapeuter” på den
svenska arbetsmarknaden. Att konceptet återhämtningsterapi ska vara det man automatiskt
tänker på när man ska hjälpa människor med utmattning och stressrelaterad ohälsa.
Målsättningen är att vi ska arbeta gemensamt för att skapa en medvetenhet och kunskap i
samhället om utmattning och oss som yrkeskår. Detta vill vi göra för att stötta diplomerade
återhämtningsterapeuter att etablera sig på arbetsmarknaden och lyckas med sitt arbete

inom branschen. Detta vill vi göra genom samarbete inom föreningen och dess medlemmar.
Att genom goda relationer med medlemmar bidra till deras personliga utveckling i samhället.
Samt upparbeta samarbete med instanser, och/eller upphandling, där vår yrkesgrupp kan
bidra som inom hälso- och sjukvård, skolor, privata aktörer inom hälsa och friskvård, och
liknande. Att genom engagemang, förtroende, delaktighet och målmedvetenhet skapa viktiga
förutsättningar för att nå framgång såväl för individen som för yrkeskåren.

5 § MEDLEMSKAP
Föreningen riktar sig till Diplomerade återhämtningsterapeuter där alla dessa är välkomna
oavsett ålder, ursprung osv. Medlemmar har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande,
yttrande och förslagsrätt på alla möten. Yrkesmedlem har rösträtt på medlems- och
årsmöten. Beslut om avgift för medlemskap tas på årsmöte av styrelsen. Elever som ej är
färdigutbildade och diplomerade återhämtningsterapeuter kan till reducerad kostnad vara
elev-medlemmar. Dessa får då ta del av föreningen, har yttranderätt men ej rösträtt tills
yrkesmedlemskap ingåtts efter examen.
Medlem blir den som skriftligt ansöker om medlemskap (till föreningens kansli/styrelse som
verifierar att den ansökande medlemmen är diplomerad återhämtningsterapeut eller elev),
och aktivt årligen betalar in medlemsavgift och serviceavgift till föreningen och stödjer
föreningens målsättning och syften.
Den som varken är diplomerad eller elev kan bli stödmedlem om man till exempel tycker att
föreningens arbete är viktigt, det kan vara en enskild person, en organisation eller ett företag.
Som stödmedlem erbjuds man att ta del av vissa möten och har yttranderätt men saknar
rösträtt. Stödmedlem blir den som ansöker om medlemskap (till föreningens kansli/styrelse)
och betalar in medlemsavgift.
Utträde kan medlem begära skriftligen till styrelse (redan inbetald medlemsavgift och/eller
serviceavgift återbetalas ej), eller genom att inte betala in medlemsavgiften/serviceavgiften.

6 § UTESLUTNING
Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning kan av styrelsen
uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet på ett styrelsemöte där den uteslutne
har rösträtt i frågan. Uteslutning sker även automatiskt vid utebliven medlemsavgift och/eller
serviceavgift.

7 § MÖTEN
Styrelsemöte ska utlysas av och kallas till av sekreterare minst 2 veckor i förväg. Årsmötet ska
utlysas minst 2 veckor i förväg och kallas till av ordförande eller sekreterare och ska behandla
följande: Verksamhetsberättelse, bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse. Val av ny
styrelse samt revisorer sker vid årsmöte. Årsmöte skall hållas varje år innan maj månad, dvs

senast den sista april. Alla medlemmar kan sända in motioner till styrelsen inför ett medlemseller årsmöte och det ska då sändas minst 1 vecka innan datumet för mötet.
Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar inom 2 veckor efter mötet.

8 § Föreningens firma tecknas enskilt av styrelsemedlem, eller enskilt av en eller flera av
styrelsen utsedda myndiga personer.

9 § STYRELSE
Styrelsen beslutar över löpande frågor och är underställd medlems- och årsmöten.
Styrelsemöten skall hållas minst en gång i månaden. Styrelsemöten är öppna för medlemmar
och styrelsen ska bestå av minst 3 ord. Ledamöter samt 1-3 suppleanter. Styrelsen och
firmatecknare väljs vid föreningsstämman genom omröstning. Vid insättande av vice
ordförande, sekreterare och kassör beslutas detta av styrelse.
Styrelsen ansvarar för;
att planera och leda/utse ledare för organisationens verksamhet,
att förbereda ärenden som skall föreläggas årsmötet,
att verkställa årsmötets beslut,
att handha organisationens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper,
att årligen till årsmötet överlämna skriftlig verksamhetsberättelse.

10 § VALBEREDNING

2-4 ledamöter i valberedningen väljs vid föreningsstämman för en tid av ett år, av vilka en
skall utses till sammankallande.

11 § VALBARHET
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Eventuell
anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen i
föreningen.

12 § VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår löper från första Januari till sista December.

13 § OMRÖSTNING

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet, Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års- och
medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening utom i
personval, där lotten skiljer. Rösträtt är personlig och kan ej upplåtas till annan medlem.
Styrelsen fattar beslut om omröstning ska ske genom öppen eller sluten omröstning.

14 § GDPR
Vi följer lagarna om registrerade personuppgifter enligt GDPR. Vi samlar endast in
nödvändiga personuppgifter för ett medlemskap såsom: namn, adress, 6 första siffror i
personnummer samt telefonnummer. Vi har ett “register över behandling” som styrelsen
ansvarar för.

15 § STADGEÄNDRING
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav ett
årsmöte. Vid tolkningstvist gällande stadgarna har styrelsen tolkningsföreträde. Förslag till
ändringar ska lämnas i motion enligt regler inför årsmöte.

16 § UPPLÖSNING
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två tillfällen på varandra
följande möten varav ett årsmöte. Föreningen skall även upplösas om det på två på varandra
följande möten varav ett årsmöte inte har underlag för att bilda en styrelse enligt §9.
Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna skall tillgångar i verksamheten fördelas till
organisationer eller föreningar med liknande målsättningar. Det sista mötet beslutar om
fördelning av medel.

Version 2; Uppdaterad 2022 efter beslut på årsmöte 20220220 och efterföljande styrelsemöte
20220306.

