RSMH:s syfte
1.1 RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, är ett ideellt, partipolitiskt obundet och
religiöst neutralt förbund, som genom intressepolitiskt arbete och kamratstödjande verksamhet
verkar för dem, som hotas av, är eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter. Förbundet är
öppet för alla som vill verka för dessa syften. Grunden för RSMH:s verksamhet är medlemmarnas
kunskaper om och erfarenheter av den sociala och psykiatriska vården och de påfrestningar som finns
i samhället.
1.2 RSMH verkar för: a. att medlemmarnas egna erfarenheter i sociala och psykiska frågor respekteras
och tas tillvara i samhället b. att integritet och rättigheter respekteras för dem som har sociala
och/eller psykiska besvär c. att ökade insatser görs för att förebygga sociala och/eller psykiska besvär
d. att alternativa behandlingsformer utvecklas e. att utveckla ungdomsverksamhet f. att RSMH
samverkar med andra organisationer för att uppnå våra mål.
Varning, avstängning, uteslutning och återinträde
Lokalförening äger rätt att varna, avstänga utesluta och bevilja medlem återinträde. Distriktsstyrelsen
äger rätt att efter överklagan gjorts pröva lokalföreningens beslut. Förbundsstyrelsen äger rätt att
efter varning utesluta lokalförening som motarbetar RSMH:s syften. Förbundsstyrelsens beslut kan
överklagas till förbundsråd eller kongress.
A. Lokalförenings rätt
Medlem
Medlem som skadar organisationens verksamhet eller bryter mot förbundets stadgar eller Etiska
normer kan varnas, avstängas eller uteslutas. Beslut kan överklagas. Uteslutning och varning är en
åtgärd som ska prövas noggrant och tillämpas endast i undantagsfall.
Varning och avstängning
Medlem som bryter mot RSMH:s stadgar, etiska normer eller uppenbarligen motverkar eller skadar
föreningens syfte eller verksamhet kan av lokalföreningens styrelse tilldelas en varning. Om varningen
ej får avsedd verkan kan medlemmen avstängas eller om det är nödvändigt uteslutas. Om synnerliga
skäl föreligger kan dock omedelbar avstängning utan föregående varning beslutas. (prövad) Varningen
måste vara skriftlig och så preciserad att medlemmen rimligen kan förstå vad som läggs denne till last.
Om varningen trots detta ej får avsedd verkan kan vederbörande avstängas från deltagande i
föreningens verksamhet under viss tid, dock längst sex månader.
Uteslutning
Innan beslut om uteslutning kan fattas måste dock berörd medlem ges tillfälle att skriftligen yttra sig
över det underlag som föreningens styrelse har till stöd för ett sådant beslut. Delgivning av underlag
kan ske per post till av medlemmen till föreningen angiven adress. Har efter 14 dagar inget genmäle
inkommit till styrelsen, står denna fri att detta förutan fatta beslut i frågan. Lokalförening äger rätt att
efter skriftlig varning, utesluta medlem enligt reglerna för lokalförening.
Överklaga avstängning och uteslutning

Medlem som avstängts eller uteslutits har rätt att få sin fråga prövad av föreningens medlems- eller
årsmöte. Överklagan ska ha inkommit till föreningens styrelse senast två veckor efter beslut. Den som
berörs av ovanstående beslut har rätt att närvara och yttra sig.
Medlem som avstängts eller uteslutits av förening har rätt att få sin fråga prövad av distriktets
styrelse. Överklagan ska ha inkommit till distriktsstyrelse senast två månader efter beslut i
lokalföreningen. Den som berörs av ovanstående beslut har rätt att närvara och yttra sig.
Distriktsstyrelsens beslut kan inte överklagas.
Återinträde
En utesluten medlems ansökan om nytt medlemskap ska alltid bedömas av den instans som
genomfört uteslutningen utifrån alla de omständigheter som vid tidpunkten för sagda ansökan är
kända för föreningen. Beakta stadgans 3.1.
Varning och uteslutning av förening
Förbundsstyrelsen äger rätt att efter varning utesluta förening som motarbetar RSMH:s syften. Sådant
beslut kräver 3/4 majoritet.
Beslut om uteslutning gäller med omedelbar verkan. Beslutet kan överklagas till förbundsråd.
Överklagandet ska vara insänt senast två månader efter beslutet. Till sammanträde där fråga om
uteslutning finns på dagordningen äger lokalförening rätt att sända tre representanter med
yttranderätt i frågan.
När uteslutning övervägs har förbundsstyrelsen rätt att med hjälp av lokalförenings medlemsmatrikel
sammankalla extra årsmöte i lokalförening för att klargöra om föreningsstyrelsen eller dess agerande
har stöd bland medlemmarna. Högst tre representanter utsedda av förbundsstyrelsen får delta i
mötet.
Utesluten förening får ej använda RSMH:s namn

Etiska normer
För personer med förtroendeuppdrag, anställda och medlemmar.
Du ska i ditt handlande verka i enlighet med de socialpolitiska mål och demokratiska
arbetssätt RSMH har.
Du ska inte föra vidare vad som anförtros dig av personer som kontaktar dig, om de inte
själva så önskar.
Du ska visa medmänsklighet, respekt och inte utnyttja någons oförmåga. Du ska också
tillbakavisa skvaller och förtal.
Du ska hålla dig inom de gränser dina kunskaper och dina erfarenheter sätter. Det är alltid
den enskilde som själv ska besluta över sitt handlande.
Du ska hålla dig till fakta och rätta dig efter gällande lagar och förordningar. Känner du inte
till en sak som Du tillfrågas om ska du hänvisa till annan person eller återkomma med svar.
Din information om RSMH ska vara korrekt så att den inger förtroende och underlättar
samarbete.
Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska under utövande av detta avhålla dig från alkohol
och andra icke läkarordinerade mediciner.
Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska inte diskriminera någon annan, till exempel på
grund av etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, beteende eller utseende.

