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SVENSKA FÖRENINGEN FÖR RELATIONELL PSYKOTERAPI
(SFRP)
Föreningens syfte
§1.Föreningen vill verka för att skapa ett sammanhang och en tillhörighet för
psykoterapeuter som genom utbildning, arbete eller på annat sätt har en anknytning till
relationell psykoterapi och den vetenskapliga grund denna inriktning vilar på, bland annat
brittisk objektrelationsteori, självpsykologi, relationell psykoanalys och psykoterapi, modern
utvecklingsteori, anknytningsteori och affektteori. Föreningen vill också stimulera till
samarbete både nationellt och internationellt mellan psykoterapeuter med intresse för
relationell psykoterapi och den relationsbaserade vetenskapliga grund som nämns här ovan.
En viktig uppgift är också att i den allmänna samhällsdebatten ge röst åt den människosyn
som dessa teorier omfattar.
Föreningens verksamhet
§2. Föreningen skall försöka uppnå sina ovan angivna syften genom att till exempel
- ordna regelbundna träffar och sammankomster
- ordna seminarier och handledningsgrupper
- arbeta för ett aktivt samarbete mellan föreningen och
psykoterapiutbildningar
och forskning med inriktning enligt §1
- organisera en psykoterapeutförmedling
- arbeta för att skapa anknytning till internationella organisationer med
liknande
inriktning som föreningen.
Ordinarie medlemskap
§ 3. Personer som arbetar med eller är intresserade av relationell psykoterapi och har minst,
Steg 1, kan ansöka om medlemskap i föreningen. Skriftlig ansökan krävs och handhas av
styrelsen genom ledamot ansvarig för medlemsregistret. För att stå med på
psykoterapeutlistan och handledarlistan som administreras av SFRP, krävs dokumenterad
utbildning som legitimerad psykoterapeut i relationell psykoterapi och dokumenterad
utbildning i relationellt inriktad handledning eller motsvarande, exempelvis kursansvarig på
legitimationsgrundande relationell psykoterapiutbildning.
Kandidatmedlemskap
§ 4 Elever vid SAPU eller annan psykoterapiutbildning som är intresserade av relationell
psykoterapi kan söka kandidatmedlemskap. Det berättigar till deltagande i föreningens

aktiviteter (om ej annat anges). Kandidatmedlemmar som ännu inte har grundläggande
psykoterapiutbildning, Steg 1, har inte rösträtt i beslut som tas på års- och medlemsmöten.
Hedersmedlemskap
§5. Till hedersmedlem kan den väljas som gjort speciella insatser inom relationell
psykoterapi eller på annat sätt verkat för att främja en relationsinriktad människosyn.
Styrelse
§ 6. Styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter ska bestå av relationellt inriktade
legitimerade psykoterapeuter. Styrelsens medlemmar utses på årsmötet med tvåårig
mandatperiod enligt en rotationsprincip som medför att högst hälften av medlemmarna byts
ut vid varje årsmöte. Ordförande har två års mandatperiod och väljs av årsmötet. Övriga
funktioner i styrelsen bestäms då nya styrelsen konstituerar sig. Styrelsen ska minst bestå av
ordförande, sekreterare, kassör, två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Två
kandidatmedlemmar enligt §4 skall erbjudas plats i styrelsen. Suppleanter och
kandidatrepresentanter har en ettårig mandatperiod. Styrelsen kan tillsätta kommittéer
(motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter.
Kallelse till styrelsemöte med angivande av dagordning skall ske minst en vecka innan
sammanträdet.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledarmötena är närvarande eller representerade
genom ombud. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsrösten.
Valberedning
§7. En valberedning om tre personer tillsätts av årsmötet.
Utträde
§8. Den som önskar utträde ur föreningen anmäler skriftligt detta till föreningens ordförande
eller sekreterare.
Medlem som inte betalar medlemsavgiften eller på allvarligt sätt verkat för att skada
föreningen kan vid årsmötet uteslutas ur föreningen.
Årsmöte
§9. Årsmöte skall hållas före utgången av april varje kalenderår. Kallelse och
föredragningslista ska utsändas minst fyra veckor i förväg. Enskild medlem som vill väcka
fråga till årsmötet måste minst fem veckor innan kontakta styrelsen för att få frågan till
dagordningen.
Vid årsmötet väljs en mötesordförande, sekreterare och en justeringsman. Protokoll ska
föras vid årsmötet och ska skickas till medlemmarna senast två månader efter årsmötet.

Frågor som ska behandlas vid årsmötet:
- fråga om behörig utlysning
- verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
- revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
- val av ny styrelse
- val av revisor och suppleant
- fastställande av årsavgift
- stadgeändringar
- behandling av inkomna frågor (enligt §9)
- övriga frågor
Årsmötet är beslutsmässigt när minst sju medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst. Röstning sker öppet men styrelsen kan besluta om sluten
omröstning om en majoritet så begär.
Föreningsmöten
§10. Mötet är beslutsmässigt då minst sju ordinarie medlemmar är närvarande eller
representerade genom fullmakt.
Föreningsmöten är att betrakta som arbetssammanträden för diskussion,
informationsutbyte, planering och uppföljning. Protokoll behöver bara föras om beslut
fattas. Beslut kan bara fattas i frågor som tagits upp i samband med kallelse till
föreningsmöte. Kallelsen ska vara utsänd minst två veckor innan mötestillfället. Vid lika
röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Protokoll justeras av den fungerande
ordföranden jämte en i sammanträdet deltagande ledamot.
Föreningen beslutar med enkel majoritet vid ett mötestillfälle utom i frågor om:
- stadgeändringar som kräver enkel majoritet på två på varandra följande
årsmöten,
- föreningens upplösning som kräver kvalificerad (2/3) majoritet i två på
varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum,
alternativt att samtliga närvarande eller representerade via fullmakt
ordinarie medlemmar vid ett möte är för upplösning.
Om föreningen upplöses ska eventuellt ekonomiskt överskott tillfalla ändamål som ligger i
linje med föreningens syfte.
Firmatecknare
§11. Föreningens firma tecknas av kassör och ordföranden tillsammans eller var för sig
och/eller den eller de personer styrelsen utser.

