Stadgar
med tillämpningsföreskrifter
antagna av förbundsstämman 2015-05-30 – 31

1

Vision
”Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för
människors möjligheter – i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald.”

Kärnvärden – HELIOS
Hållbarhet – Engagemang – Lyhördhet – Insikt
– Obundenhet – Samverkan

Idéprogram
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och
religiöst obundet studieförbund med uppgift att
bedriva idéburen folkbildningsverksamhet, främst
inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet.
Ur Studiefrämjandets stadgar, §1
Grundläggande utgångspunkter
Studiefrämjandet är en ideell organisation grundad
på medlemsorganisationer och deras demokratiska
inflytande.
Vi hävdar alla människors lika värde och rätt till
bildning, kunskap och kultur. I all verksamhet ska
vi främja mångfald och motverka diskriminering.
Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till
bildning, engagemang och gemenskap.
Studiefrämjandet har en stark tilltro till människans förmåga att lära, skapa och ta ansvar. Vi vill
vara en frigörande kraft för att stärka de möjligheter
till utveckling som alla människor bär på.
Vi prioriterar dem som fått mindre möjlighet än
andra att delta i folkbildande verksamhet. Vi söker
upp, bjuder in och inspirerar människor som av olika skäl inte självmant knackar på vår dörr.
Hållbarhet ska genomsyra Studiefrämjandets
verksamhet. Med hållbarhet menar vi det som gynnar mångfald, utveckling och varaktighet hos natur,
samhälle och människa.
Medlems- och samarbetsorganisationer
Medlemsorganisationerna är basen i
Studiefrämjandet. De präglar vår inriktning och
vårt verksamhetsutbud. Vår gemensamma strävan
är att ge medlemsorganisationerna möjligheter för
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sina medlemmar att nå fördjupade kunskaper och
ökad delaktighet. Medlemsorganisationerna och
Studiefrämjandet har ett gemensamt ansvar för att
uppnå detta.
Studiefrämjandet bidrar till civilsamhällets utveckling. Vi samarbetar med föreningar, nätverk och
grupper i lokalsamhället och utvecklar folkbildning
inom nya områden. Genom att inspirera människor
till aktivitet, gemenskap och samhällsengagemang
bidrar vi till att utveckla demokratin.
Verksamheten
Studiefrämjandet stimulerar människors lärande
och utveckling genom att arrangera studiecirklar,
kulturprogram och andra bildnings- och utbildningsformer.
Studiefrämjandets verksamhet ska utvecklas i
samklang med samhället och naturen för att främja ett hälsosamt och rikt liv. Vi skapar tillfällen att
uppleva och utöva kultur. Vi medverkar till amatörkulturens och deltagarkulturens utveckling och ger
därmed människor möjlighet att bredda sitt kulturintresse.
Studiefrämjandet ska leva upp till våra deltagares
höga krav. Vi arbetar systematiskt med att uppnå
hög kvalitet i all verksamhet. Vi ser till att ledare,
anställda och förtroendevalda är väl rustade att utifrån våra grundidéer leva upp till de förväntningar
som ställs på oss.
Deltagandet
I Studiefrämjandet möter vi alla deltagare med
respekt och tilltro till deras förmåga. Verksamheten
är öppen, tillgänglig och bygger på frivilligt deltagande. Alla är värdefulla och deltar utifrån sina
förutsättningar.
Vi bidrar särskilt till att skapa aktiviteter och mötesplatser där människor med olika bakgrund, erfarenheter och värderingar kan mötas. Vi stimulerar
särskilt unga människors engagemang.
I all verksamhet tillämpar Studiefrämjandet folkbildningens pedagogik och metoder. Det innebär att
vi utgår från deltagarnas aktiva sökande efter insikt
och kunskap. Vi stimulerar kritiskt och självständigt
tänkande. Vi uppmuntrar till samtal, reflektion och
samarbete mellan deltagarna. Utifrån denna grund
bedriver Studiefrämjandet pedagogiskt utvecklingsarbete genom att förnya och anpassa arbetsformer
och metoder till de behov vi möter.
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Stadgar för Studiefrämjandets förbund
§1
Studiefrämjandet
– är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet
studieförbund med uppgift att bedriva idéburen
folkbildningsverksamhet, främst inom natur-,
djur-, miljö- och kulturområdet
– är en ideell förening i vilken medlemsorganisationerna utgör grunden och har ett avgörande inflytande och ansvar.
Studiefrämjandet
– kan bedriva utbildningsverksamhet inom såväl
det informella som formella lärandet med folkbildningens pedagogik som grund.
Studiefrämjandets verksamhet
– syftar till att stärka den enskildes delaktighet i
samhällsliv, kulturliv, arbetsliv och socialt liv
– ska stimulera lärande samt kritiskt och självständigt tänkande tillsammans med andra
– ska främja en aktiv och skapande kulturverksamhet
– ska främja bildning om de förutsättningar naturen ger för människors livsvillkor och välbefinnande
– ska eftersträva internationella perspektiv och internationell förståelse.
§2
Studiefrämjandets särskilda bildningsuppgift är att
– över hela landet planera och genomföra bildnings- och kulturverksamhet tillsammans med
medlemsorganisationerna
– stimulera ett ökat bildnings- och kulturintresse i
medlemsorganisationerna.
§3
Studiefrämjandet är organisatoriskt uppbyggt med
– ett förbund som riksorganisation
– distrikt för regional verksamhet och
– avdelningar för lokal verksamhet.
§4
Förbundets organ är
– förbundsstämma
– förbundsstyrelse med förbundschef
– revisorer.
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§5
Förbundets firma är Studiefrämjandet,
Riksförbundet.
§6
Förbundets styrelse har sitt säte i Stockholm.
§7
Förbundet skall ha en förbundschef som inför styrelsen är ansvarig för förbundets verksamhet.
§8
Studiefrämjandets förenings- och verksamhetsmässiga grund är medlemsorganisationerna. Dessa skall
uppfylla av förbundsstämman fastställda kriterier.
Förbundsstämman beslutar om medlemskap i
Studiefrämjandet. Medlemskap erhålles genom
anslutning på riksnivå.
§9
Medlem i Studiefrämjandets förbund är
– medlemsorganisationerna
– Studiefrämjandets distrikt
– Studiefrämjandets avdelning med distriktsfunktion.
Förbundsstyrelsen skall föra förteckning över förbundets medlemmar. Den skall redovisas i årsredovisningen.
§ 10
Medlemsorganisation som vill utträda ur förbundet
skall meddela detta skriftligen till förbundsstyrelsen.
§ 11
Medlem som bryter mot Studiefrämjandets stadgar,
skadar eller motarbetar Studiefrämjandets intressen, kan uteslutas av förbundsstyrelsen.
§ 12
Distrikt, avdelning eller funktionär som bryter
mot stadgarna, skadar eller motarbetar Studiefrämjandets intressen, kan av förbundsstyrelsen
åläggas att vidta rättelse.

Om inte rättelse vidtas kan förbundsstyrelsen
ålägga distriktsstyrelse eller avdelningsstyrelse att
inkalla extra årsmöte.
§ 13
Studiefrämjandets högsta beslutande organ är förbundsstämman.
§ 14
Förbundsstämman består av 80 ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter.
Var och en av förbundets medlemsorganisationer
samt personalorganisation utser ett ombud till förbundsstämman.
Varje distrikt och avdelning med distriktsfunktion
utser ett ombud till förbundsstämman.
Återstående ombudsplatser fördelas mellan distrikten, och avdelningar med distriktsfunktion, i
förhållande till förmedlat statsbidrag senaste verksamhetsår.
Anställda inom Studiefrämjandet, utöver representant för personalorganisation, får inte utses till
ombud.
§ 15
Röstberättigade vid förbundsstämman är ombuden och förbundsstyrelsens ledamöter.
Förbundsstyrelsens ledamöter saknar rösträtt i
frågan om ansvarsfrihet och vid val av styrelse, revisorer och valberedning.
Revisorerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
§ 16
Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år.
Förbundsstämma hålls senast 15 juni stämmoåret.
Förbundsstyrelsen kallar till ordinarie stämma
senast 1 april stämmoåret. I kallelsen skall anges
tid och plats för stämman och antalet ombud från
varje distrikt och avdelning med distriktsfunktioner.

§ 17
Motionsrätt har medlemsorganisationernas centrala, regionala och lokala organ samt Studiefrämjandets distrikt och avdelningar.
Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 april stämmoåret.
Förbundsstyrelsen skall avge skriftligt yttrande över
motion.
§ 18
Motioner med förbundsstyrelsens yttrande, förbundsstyrelsens egna förslag, årsredovisning och
revisorernas berättelse samt föredragningslista för
förbundsstämman skall utsändas till medlemsorganisationerna, distrikt, avdelningar och anmälda
ombud till stämman senast 20 dagar före förbundsstämman.
§ 19
Vid förbundsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och vice ordförande för stämman
3. Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för
stämman
4. Val av två protokolljusterare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
7. Fastställande av föredragningslistan
8. Val av kommitté på tre personer som förebereder
val av valberedning enligt punkt 25
9. Styrelsens årsredovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Rapport om gällande tillämpningsföreskrifter
till stadgar mm
14. Motioner och förbundsstyrelsens förslag
15. Fastställande av strategisk plan
16. Behandling av förbundets budget
17. Fastställande av förbundsavgift
18. Fastställande av ekonomisk ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
19. Val av förbundsordförande för två år
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20. Val av sju övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
med en mandattid på två år
21. Val av fyra suppleanter på två år till förbundsstyrelsen
22. Anmälan av val av personalrepresentant och
personlig suppleant i förbundsstyrelsen
23. Val av revisorer och suppleanter på två år
24. Val av valberedning och sammankallande i
denna
25. Övriga frågor enligt § 20
26. Stämman avslutas.
§ 20
Förbundsstämman kan endast fatta beslut i ärenden
som angivits i de utsända handlingarna enligt § 18.
§ 21
Extra förbundsstämma hålls på förbundsstyrelsens
beslut eller då revisorerna eller minst 1/4 av förbundets medlemmar begär det för behandling av
angivna ärenden.
Extra förbundsstämma skall hållas senast sex veckor
efter det att den skriftliga begäran kommit styrelsen
tillhanda. Denna begäran skall innehålla uppgift
om vilka ärenden som skall behandlas.
Förbundsstyrelsen kallar till extra förbundsstämma
senast tre veckor före datum för stämman.
Vid extra förbundsstämma behandlas punkterna
1-7 och 26 i § 19 samt de ärenden som meddelats
i kallelsen.
§ 22
Förbundsstyrelsen består av ordförande, sju övriga
ledamöter och personalrepresentant.
Annan anställd inom Studiefrämjandet än personalrepresentant utsedd av facklig organisation får
inte ingå i styrelsen.
Förbundschefen deltar i styrelsens sammanträden
med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt samt rätt
att anteckna sin mening till protokollet.
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§ 23
Förbundsstämman väljer ordförande med en mandattid på två år samt sju övriga ledamöter på två år
och fyra suppleanter på två år.
Suppleant inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning. Personalrepresentanten har personlig suppleant i särskild ordning.
§ 24
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden
eller då minst fyra ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är
kallade och minst fem är närvarande.
§ 25
Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller
dem styrelsen utser.
§ 26
Verksamhetsområde, sätesort och firmanamn för
distrikt och avdelningar fastställes av förbundsstyrelsen.
§ 27
Förbundsstyrelsen eller den styrelsen utser har rätt
att granska verksamhet, förvaltning och räkenskaper inom distrikt och avdelningar.
§ 28
Verksamhetsledare för distrikt, respektive för avdelning med distriktsfunktion, skall vara godkänd av
förbundsstyrelsen.
§ 29
För granskning av förbundets räkenskaper och
förvaltning väljer stämman två revisorer. Minst en
skall vara auktoriserad revisor.
Stämman väljer två suppleanter. Minst en av dessa
skall vara auktoriserad revisor.
§ 30
Förbundsstämman väljer valberedning bestående
av fem ledamöter, varav en sammankallande. Till
ledamot av valberedning får inte utses ledamot eller

suppleant av förbundsstyrelse, revisor eller anställd
inom Studiefrämjandet.
§ 31
Förbundsstämman beslutar om uttagande av avgifter från avdelningar.
§ 32
Förbundsstyrelsen har stadgeenlig fullmakt att
teckna och godkänna kollektivavtal gällande personal inom Studiefrämjandets förbund, distrikt och
avdelningar.

§ 38
Förslag om förbundets upplösning får endast framläggas på ordinarie förbundsstämma. Det skall vara
styrelsen tillhanda senast sex månader före stämman.
För att upplösa förbundet fordras beslut på två på
varandra följande ordinarie stämmor. Beslutet skall
vid båda stämmorna biträdas av minst 3/4 av samtliga röstberättigade.
Vid upplösning beslutar stämman om hur förbundets tillgångar och skulder skall avvecklas.

Förbundsstyrelsen har dels stadgeenlig fullmakt att
för förbund, distrikt och avdelningar ansöka om
medlemskap eller delägarskap i arbetsgivarorganisation, dels stadgeenlig fullmakt att göra uppsägning
eller annan erforderlig åtgärd för att sådant medlemskap eller delägarskap skall upphöra.
§ 33
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari –
31 december.
§ 34
Förbundsstyrelsen har rätt att utfärda tillämpningsföreskrifter till stadgarna för förbund, distrikt och
avdelning.
§ 35
Förbundsstyrelsen skall verka för kontakter mellan
förtroendevalda inom Studiefrämjandet.
§ 36
Förbundsstämman fastställer stadgar för Studiefrämjandets förbund, distrikt och avdelningar.
§ 37
För ändring av stadgarna fordras likalydande beslut
av två på varandra följande förbundsstämmor.
Minst en av dessa skall vara ordinarie stämma.
Intervallet mellan stämmorna skall vara minst tre
månader.
För beslut om ändring av stadgarna fordras 2/3
majoritet av samtliga röstberättigade.
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Stadgar för Studiefrämjandets distrikt
§1
Förutom dessa stadgar för distrikt gäller i tillämpliga delar även stadgarna för Studiefrämjandets
förbund.
§2
Distriktets uppgift är att regionalt utveckla
Studiefrämjandets verksamhet enligt §§ 1 och 2 i
förbundets stadgar, särskilt genom att
– utveckla, och vid behov medverka till genomförande av, ledar- och funktionärsutbildning i
Studiefrämjandets avdelningar och medlemsorganisationer inom distriktet
– utveckla, och vid behov medverka till genomförande av, informations- och planeringsverksamhet i
Studiefrämjandets avdelningar inom distriktet
– medverka till utveckling av samarbetet mellan
Studiefrämjandets avdelningar inom distriktet
– medverka i uppföljning och utvärdering av avdelningarnas verksamhet.
§3
Distriktets organ är
– distriktsårsmöte
– distriktsstyrelse med godkänd verksamhetsledare
– revisorer.
§4
Distriktets firma är Studiefrämjandet
......................................................................

§7
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet.
§8
Distriktsårsmötet består av distriktsstyrelsens ledamöter och högst 50 röstberättigade ombud.
Var och en av förbundets medlemsorganisationer
utser ett röstberättigat ombud till distriktets årsmöte.
Medlemsorganisationer som inom distriktet har flera
regionala organ har var och en rätt att sända ett ombud till årsmötet med närvaro- och yttranderätt. Ett
ombud per organisation har rösträtt.
Efter distriktsårsmötets beslut kan för kommande år
varje medlemsorganisation utse två ombud.
Då höjs det högsta totala antalet röstberättigade årsmötesombud till 90.
Distriktsårsmötet skall årligen ta ställning till kommande års antal röstberättigade ombud, ett eller två,
per medlemsorganisation samt föreslå högsta totala
antalet röstberättigade årsmötesombud vilket fastställes av förbundsstyrelsen enligt § 26 första stycket.
Varje avdelning inom distriktet utser ett röstberättigat ombud till årsmötet.

§5
Distriktets verksamhetsområde är
......................................................................

Återstående röstberättigade ombudsplatser fördelas
mellan avdelningarna i förhållande till förmedlat
statsbidrag senaste verksamhetsår. Ingen avdelning
får fler än hälften av antalet ombudsplatser som fördelas mellan avdelningarna.

Distriktets styrelse har sitt säte i
......................................................................

Anställda inom Studiefrämjandet får inte utses till
ombud.

§6
Medlem i distriktet är
– av förbundsstyrelsen godkända avdelningar inom
distriktet
– regionala enheter av förbundets medlemsorganisationer inom distriktet.

§9
Röstberättigade vid distriktets årsmöte är ombuden enligt § 8 och distriktsstyrelsens ledamöter.
Distriktsstyrelsens ledamöter saknar rösträtt i frågan
om ansvarsfrihet och vid val av styrelse, revisorer och
valberedning.

Distriktsstyrelsen skall föra förteckning över distriktets medlemmar.

Distriktets revisorer och av förbundsstyrelsen utsedda representanter har närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt.
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Röstning med fullmakt är inte tillåten.
§ 10
Ordinarie årsmöte med distriktet hålls årligen
senast 30 april.
Distriktsstyrelsen kallar till ordinarie årsmöte senast
1 mars. Då skall anges tid och plats för årsmötet
samt antalet röstberättigade ombud från varje avdelning och medlemsorganisation.
§ 11
Motionsrätt har medlemsorganisationerna regionalt och lokalt samt Studiefrämjandets avdelningar
inom distriktet.
Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast
1 mars.
Distriktsstyrelsen skall avge skriftligt yttrande över
motion.
§ 12
Motioner med distriktsstyrelsens yttranden, distriktsstyrelsens egna förslag, årsredovisning och
revisorernas berättelse, samt föredragningslista för
årsmötet skall utsändas till distriktets medlemsorganisationer och avdelningar samt anmälda
röstberättigade ombud till årsmötet senast 20 dagar
före årsmötet.
§ 13
Vid distriktets årsmöte skall följande ärenden behandlas
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet
3. Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för
årsmötet
4. Val av två protokolljusterare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
7. Fastställande av föredragningslistan
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Motioner och styrelsens förslag

13. Fastställande av verksamhetsplan
14. Behandling av distriktets budget
15. Fastställande av avgifter till distriktet
16. Fastställande av ekonomisk ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
17. Val av distriktsordförande för ett år
18. Fastställande av antalet övriga ledamöter och
suppleanter i distriktsstyrelsen
19. Val av övriga ledamöter i styrelsen med en
mandattid på två år
20. Eventuella fyllnadsval till styrelsen på ett år
21. Val av suppleanter till styrelsen med en mandattid på ett år
22. Anmälan av val av personalrepresentant och
personlig suppleant i styrelsen
23. Val av revisorer och suppleanter
24. Val av valberedning och sammankallande i
denna
25. Val av ombud och suppleanter till förbundsstämman
26. Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid kommande årsmöte, enligt § 8
27. Övriga frågor enligt § 14
28. Årsmötet avslutas.
§ 14
Distriktsårsmöte kan endast fatta beslut i ärenden
som angivits i de utsända handlingarna enligt § 12.
§ 15
Extra distriktsårsmöte hålls efter distriktsstyrelsens
beslut eller då förbundsstyrelsen eller revisorerna
eller minst hälften av avdelningarna inom distriktet eller minst hälften av medlemsorganisationerna
inom distriktet begär det för behandling av angivna
ärenden.
Extra årsmöte skall hållas senast sex veckor efter det
att den skriftliga begäran kommit distriktsstyrelsen
tillhanda. Denna begäran skall innehålla uppgift
om vilka ärenden som skall behandlas.
Distriktsstyrelsens kallelse till extra årsmöte skall
ske senast tre veckor före mötet.
Vid extra årsmöte behandlas punkterna 1-7 och 28
i § 13 samt de ärenden som meddelats i kallelsen.
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§ 16
Distriktets styrelse består av ordförande, fem, sju,
nio eller elva övriga ledamöter och personalrepresentant.
Annan anställd inom Studiefrämjandet än personalrepresentant utsedd av facklig organisation får
inte ingå i styrelsen.
Distriktets godkände verksamhetsledare deltar i
styrelsens sammanträden med närvaro-, yttrandeoch förslagsrätt, samt rätt att anteckna sin mening
till protokollet.
§ 17
Årsmötet väljer ordförande med en mandattid av
ett år. Årsmötet fastställer varje år antalet övriga
ledamöter och suppleanter i styrelsen. Övriga ledamöter väljs med en mandattid på två år utom vid
fyllnadsval.
Suppleanter, högst halva antalet av de ordinarie,
väljs med en mandattid på ett år.
Suppleant inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning.
Personalrepresentanten har personlig suppleant i
särskild ordning.
§ 18
Distriktets styrelse sammanträder på kallelse av
ordföranden eller då minst fyra ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter
är kallade och minst hälften, dock lägst fem, är
närvarande.
§ 19
Distriktets firma tecknas av styrelsen eller dem styrelsen utser.
§ 20
Distriktsstyrelsen eller den styrelsen utser har rätt
att granska verksamhet, förvaltning och räkenskaper inom distriktets avdelningar.

§ 21
Verksamhetsledare för distrikt skall vara godkänd av
förbundsstyrelsen.
Verksamhetsledare för avdelning skall vara godkänd
av distriktsstyrelsen.
§ 22
För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer. Minst en skall
vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Två suppleanter väljs av årsmötet. Minst en av dessa
skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
§ 23
Årsmötet väljer valberedning bestående av minst tre
ledamöter, varav en sammankallande.
Till ledamot av valberedning får inte utses ledamot
eller suppleant i distriktsstyrelse, revisor eller anställd
inom Studiefrämjandet.
§ 24
Årsmötet utser ombud och suppleanter till förbundsstämman. Suppleanter inträder i vald ordning.
Anställd inom Studiefrämjandet kan inte väljas till
ombud.
§ 25
Distriktsårsmötet beslutar om uttagandet av årsavgift för nästkommande år från avdelningarna.
§ 26
Förbundsstyrelsen beslutar om verksamhetsområde,
sätesort och firmanamn samt antalet röstberättigade
årsmötesombud enligt § 8, efter distriktsstyrelsens
hörande.
På ordinarie distriktsårsmötes förslag kan förbundsstyrelsen besluta om upplösning av distriktet.
På förbundsstyrelsens förslag kan, mot distriktsårsmötets beslut, förbundsstämman besluta om upplösning av distrikt.
Vid upplösning beslutar förbundsstyrelsen om hur
man skall förfara med distriktets tillgångar och skulder.
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Stadgar för Studiefrämjandets avdelning
För Avdelning med distriktsfunktion anges
efter § 24 det särskilda stadgereglerande som
gäller för sådan avdelning inom nedanstående
paragrafer.

§1
Förutom dessa stadgar för avdelning gäller i tillämpliga delar även stadgarna för Studiefrämjandets
förbund och distrikt.
§2
Avdelningens uppgift är att utveckla och genomföra Studiefrämjandets lokalt förankrade verksamhet enligt §§ 1 och 2 i förbundets stadgar, särskilt
genom att
– aktivt samverka med medlemsorganisationerna
– efter lokala förutsättningar planera och genomföra verksamhet enligt av förbundsstämman fastställda mål i strategisk plan, samt
– i övrigt verka för att uppfylla lokala folkbildningsbehov i enlighet med Studiefrämjandets målsättning.
§3
Avdelningens organ är
– avdelningsårsmöte
– avdelningsstyrelse med godkänd verksamhetsledare
– revisorer
§4
Avdelningens firma är Studiefrämjandet
......................................................................
§5
Avdelningens verksamhetsområde är
......................................................................
Avdelningen har sitt säte i
......................................................................
§6
Medlem i avdelningen är
– lokala enheter av förbundets medlemsorganisationer inom avdelningens verksamhetsområde.
Avdelningens styrelse skall föra förteckning över
avdelningens medlemmar.

§7
Avdelningens högsta beslutande organ är avdelningsårsmötet.
§8
Avdelningsårsmötet består av styrelsens ledamöter
och röstberättigade ombud utsedda av medlemsorganisationerna.
Var och en av förbundets medlemsorganisationer
som har lokalt anslutna enheter inom avdelningens
verksamhetsområde utser tre röstberättigade ombud till årsmötet.
Om en medlemsorganisation har flera än en lokal
enhet inom avdelningens verksamhetsområde utser
dessa mellan sig tre röstberättigade ombud.
Varje lokal enhet av en medlemsorganisation har
rätt att sända var sitt ombud till årsmötet med närvaro- och yttranderätt.
Efter avdelningsårsmötets beslut kan för kommande år varje medlemsorganisation utse fem röstberättigade ombud.
Avdelningsårsmöte skall årligen ta ställning till
kommande års antal röstberättigade ombud, tre
eller fem, per medlemsorganisation.
§9
Röstberättigade vid avdelningens årsmöte är ombuden enligt § 8 och avdelningsstyrelsens ledamöter.
Avdelningsstyrelsens ledamöter saknar rösträtt i
frågan om ansvarsfrihet och vid val av styrelse, revisorer och valberedning.
Avdelningens revisorer och av förbundsstyrelsen
och distriktsstyrelsen utsedda representanter har
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Röstning med
fullmakt är inte tillåten.
§ 10
Ordinarie årsmöte med avdelningen hålls årligen
senast 31 mars.
Avdelningsstyrelsen kallar till ordinarie årsmöte
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senast 1 februari. Då skall anges tid och plats för
årsmötet samt antalet röstberättigade ombud från
varje medlemsorganisation.
§ 11
Motionsrätt har lokala enheter av förbundets medlemsorganisationer inom avdelningens verksamhetsområde.
Motion skall vara avdelningsstyrelsen tillhanda
senast 1 februari. Avdelningsstyrelsen skall avge
skriftligt yttrande över motion.
§ 12
Motioner med styrelsens yttrande, styrelsens egna
förslag, årsredovisning och revisorernas berättelse
samt föredragningslista för årsmötet skall utsändas
till, av medlemsorganisationerna till avdelningen,
anmälda röstberättigade ombud senast 14 dagar
före årsmötet. Handlingarna skall finnas tillgängliga på avdelningen för medlemsorganisationernas
ombud under samma tid.
§ 13
Vid avdelningens årsmöte skall följande ärenden
behandlas:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet
3. Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för
årsmötet
4. Val av två protokolljusterare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
7. Fastställande av föredragningslista
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Motioner och styrelsens förslag
13. Fastställande av verksamhetsplan
14. Behandling av avdelningens budget
15. Fastställande av ekonomisk ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
16. Val av ordförande för ett år
17. Fastställande av antalet övriga ledamöter och
suppleanter i avdelningsstyrelsen
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18. Val av övriga ledamöter i styrelsen med en
mandattid på två år
19. Eventuella fyllnadsval till styrelsen på ett år
20. Val av suppleanter till styrelsen med en mandattid på ett år
21. Anmälan av val av personalrepresentant och
personlig suppleant i styrelsen
22. Val av revisorer och suppleanter
23. Val av valberedning och sammankallande i
denna
24. Val av ombud och suppleanter till distriktets
årsmöte
25. Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid kommande årsmöte enligt § 8
26. Övriga frågor enligt § 14
27. Årsmötet avslutas.
§ 14
Årsmötet kan endast fatta beslut i ärenden som angivits i de utsända/tillgängliga handlingarna enligt § 12.
§ 15
Extra årsmöte med avdelningen hålls på avdelningsstyrelsens beslut eller då förbundsstyrelsen
eller distriktsstyrelsen eller revisorerna eller minst
hälften av medlemsorganisationerna begär det för
behandling av angivna ärenden.
Extra årsmöte skall hållas senast fyra veckor efter
det att den skriftliga begäran kommit styrelsen tillhanda. Denna begäran skall innehålla uppgift om
vilka ärenden som skall behandlas.
Avdelningsstyrelsens kallelse till extra årsmöte skall
ske senast 14 dagar före mötet.
Vid extra årsmöte behandlas punkterna 1-7 och 27
i § 13 samt de ärenden som meddelats i kallelsen.
§ 16
Avdelningens styrelse består av ordförande, fem,
sju, nio eller elva övriga ledamöter och personalrepresentant. Annan anställd inom Studiefrämjandet än personalrepresentant utsedd av facklig
organisation får inte ingå i styrelsen.
Avdelningens godkände verksamhetsledare deltar i

styrelsens sammanträden med närvaro-, yttrandeoch förslagsrätt, samt med rätt att anteckna sin mening till protokollet.

Till ledamot av valberedning får inte utses ledamot
eller suppleant i avdelningsstyrelse, revisor eller
anställd inom Studiefrämjandet.

§ 17
Årsmötet väljer ordförande med en mandattid av ett år.
Årsmötet fastställer varje år antalet övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§ 23
Årsmötet utser ombud och suppleanter till distriktets årsmöte. Suppleanter inträder i vald ordning.
Anställd inom Studiefrämjandet kan inte väljas till
ombud.

Övriga ledamöter väljs med en mandattid på två år
utom vid fyllnadsval.
Suppleanter, högst halva antalet av de ordinarie,
väljs med en mandattid på ett år.
Suppleant inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning.
Personalrepresentanten har personlig suppleant i
särskild ordning.
§ 18
Avdelningens styrelse sammanträder på kallelse av
ordföranden eller då minst fyra ledamöter begär
det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften, dock lägst fem,
är närvarande.

§ 24
Förbundsstyrelsen beslutar om verksamhetsområde, sätesort och firmanamn efter avdelningsstyrelses
och distriktsstyrelses hörande.
På ordinarie avdelningsårsmötes förslag kan förbundsstyrelsen besluta om upplösning av avdelningen efter hörande av distriktsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen kan, även mot avdelningsårsmötets beslut, besluta om upplösning av avdelningen efter hörande av distriktsstyrelsen. Vid upplösning beslutar förbundsstyrelsen om hur man skall
förfara med avdelningens tillgångar och skulder.

§ 19
Avdelningens firma tecknas av styrelsen eller dem
styrelsen utser.
§ 20
Verksamhetsledare för avdelning skall vara godkänd
av distriktsstyrelsen.
§ 21
För granskning av avdelningens räkenskaper och
förvaltning väljer årsmötet två revisorer. Minst en
skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Två suppleanter väljs av årsmötet. Minst en av
dessa skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
§ 22
Årsmötet väljer valberedning bestående av minst
tre ledamöter, varav en sammankallande.
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Stadgar för Studiefrämjandets avdelning
med distriktsfunktion
För avdelning med distriktsfunktion ersätts
ovanstående paragrafer enligt nedan:

§2
Avdelningens uppgift är att utveckla och genomföra Studiefrämjandets lokalt förankrade verksamhet enligt §§ 1 och 2 i förbundets stadgar, särskilt
genom att
– aktivt samverka med medlemsorganisationerna
– efter lokala förutsättningar planera och genomföra verksamhet enligt av förbundsstämman fastställda mål i strategisk plan, samt
– i övrigt verka för att uppfylla lokala folkbildningsbehov i enlighet med Studiefrämjandets målsättning.
Utöver ovanstående uppgift gäller även tillämpliga
delar av § 2 i stadgar för distrikt.
§6
Medlem i avdelningen är
– regionala och
– lokala enheter av förbundets medlemsorganisationer inom avdelningens verksamhetsområde.
Avdelningens styrelse skall föra förteckning över
avdelningens medlemmar.
§8
Avdelningsårsmötet består av styrelsens ledamöter
och röstberättigade ombud utsedda av medlemsorganisationerna.
Var och en av förbundets medlemsorganisationer
som har regionalt anslutna enheter inom avdelningens verksamhetsområde utser ett röstberättigt
ombud till årsmötet. Om en medlemsorganisation
har flera än en regional enhet inom avdelningens
verksamhetsområde utser dessa mellan sig ett röstberättigat ombud. Varje regional enhet av en medlemsorganisation har rätt att sända var sitt ombud
till årsmötet med närvaro- och yttranderätt.
Var och en av förbundets medlemsorganisationer
som har lokalt anslutna enheter inom avdelningens
verksamhetsområde utser tre röstberättigade om-
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bud till årsmötet. Om en medlemsorganisation har
flera än en lokal enhet inom avdelningens verksamhetsområde utser dessa mellan sig tre röstberättigade ombud. Varje lokal enhet av en medlemsorganisation har rätt att sända var sitt ombud till
årsmötet med närvaro- och yttranderätt.
Efter avdelningsårsmötets beslut kan för kommande år varje regional medlemsorganisation utse
två och varje lokal medlemsorganisation utse fem
röstberättigade ombud.
Avdelningsårsmöte skall årligen ta ställning till
kommande års antal röstberättigade ombud, ett
eller två per regional medlemsorganisation och tre
eller fem per lokal medlemsorganisation.
§ 10
Ordinarie årsmöte med avdelning hålls årligen
senast 30 april. Avdelningsstyrelsen kallar till ordinarie årsmöte senast 1 mars. Då skall anges tid
och plats för årsmötet samt antalet röstberättigade
ombud från varje medlemsorganisation.
§ 11
Motionsrätt har regionala och lokala enheter av
förbundets medlemsorganisationer inom avdelningens verksamhetsområde.
Motion skall vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast 1 mars. Avdelningsstyrelsen skall avge skriftligt
yttrande över motion.
§ 13
Vid avdelningens årsmöte skall följande ärenden
behandlas:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet
3. Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för
årsmötet
4. Val av två protokolljusterare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
7. Fastställande av föredragningslista

8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Motioner och styrelsens förslag
13. Fastställande av verksamhetsplan
14. Behandling av avdelningens budget
15. Fastställande av ekonomisk ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
16. Val av ordförande för ett år
17. Fastställande av antalet övriga ledamöter och
suppleanter i avdelningsstyrelsen
18. Val av övriga ledamöter i styrelsen med en
mandattid på två år
19. Eventuella fyllnadsval till styrelsen på ett år
20. Val av suppleanter till styrelsen med en mandattid på ett år
21. Anmälan av val av personalrepresentant och
personlig suppleant i styrelsen
22. Val av revisorer och suppleanter
23. Val av valberedning och sammankallande i
denna
24. Val av ombud och suppleanter till förbundsstämma
25. Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid kommande årsmöte enligt § 8
26. Övriga frågor enligt § 14
27. Årsmötet avslutas.

§ 20
Verksamhetsledare för avdelning med distriktsfunktion skall vara godkänd av förbundsstyrelsen.
§ 23
Årsmötet utser ombud och suppleanter till förbundsstämma. Suppleanter inträder i vald ordning.
Anställd inom Studiefrämjandet kan inte väljas till
ombud.
§ 24
Förbundsstyrelsen beslutar om verksamhetsområde, sätesort och firmanamn efter avdelningsstyrelses hörande.
På ordinarie avdelningsårsmötes förslag kan förbundsstyrelsen besluta om upplösning av avdelningen.
Förbundsstyrelsen kan, även mot avdelningsårsmötets beslut, besluta om upplösning av avdelningen.
Vid upplösning beslutar förbundsstyrelsen om hur
man skall förfara med avdelningens tillgångar och
skulder.

§ 15
Extra årsmöte med avdelningen hålls på avdelningsstyrelsens beslut eller då förbundsstyrelsen
eller revisorerna eller minst hälften av medlemsorganisationerna begär det för behandling av angivna ärenden.
Extra årsmöte skall hållas senast fyra veckor efter
det att den skriftliga begäran kommit styrelsen tillhanda. Denna begäran skall innehålla uppgift om
vilka ärenden som skall behandlas.
Avdelningsstyrelsens kallelse till extra årsmöte skall
ske senast 14 dagar före mötet.
Vid extra årsmöte behandlas punkterna 1-7 och 27
i § 13 samt de ärenden som meddelats i kallelsen.
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Tillämpningsföreskrifter till Stadgar
för Studiefrämjandet
Förbundsstyrelsen har genom beslut vid sammanträde 2007-08-29 (reviderade 2012-05-31,
2014-11-20 samt 2016-02-18) utfärdat följande
tillämpningsföreskrifter till Stadgar för förbund, distrikt och avdelning enligt § 34, stadgar för förbund.

Generella föreskrifter
Styrelsens arbetsformer
Förbunds-, distrikts- respektive avdelningsstyrelse
fastställer själv sin arbets- och sammanträdesordning enligt dessa stadgar.
Inom respektive styrelse utses vice ordförande,
som vid förfall av ordförande utövar dennes stadgeenliga uppgifter att kalla till samt leda styrelsesammanträden.
Anställd
Med begreppet anställd avses genomgående i
stadgar för förbund, distrikt och avdelning person
som kan omfattas av tillsvidareanställning enligt av
förbundsstyrelsen tecknade eller godkända kollektivavtal.
Ledamot eller suppleant av förbunds-, distriktseller avdelningsstyrelse, ledamot av valberedning
samt ombud till förbundsstämma eller distriktsårsmöte utsedda av distrikt respektive avdelning, som
under mandatperioden blir eller befinnes vara
anställd enligt ovanstående, ska till berörd enhet
avsäga sig uppdraget.
Styrelseledamot, som under mandatperiod upprätthåller visstidsanställning inom Studiefrämjandet,
behåller i eget val sitt ledamotskap eller avstår detta
till suppleant.
Ombud vid nybildning
Om antalet medlemmar under ett verksamhetsår
förändras genom beslut om upplösning för nybildning eller vid sammanslagning, erhåller den nya
enheten lika många ombud som enligt gällande
principer tilldelats de upplösta/sammanslagna
enheterna under det verksamhetsår upplösningen/
sammanslagningen sker.
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Stadgar för förbund (F)
F § 1 ”Ändamålsparagraf ”
Att bedriva idéburen folkbildningsverksamhet
enligt § 1 innebär att Studiefrämjandet arrangerar
studiecirklar, kulturprogram och andra bildningsoch utbildningsformer som stimulerar unga och
vuxnas kunskapsinhämtande och utveckling.
Studiefrämjandet bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete och anpassar arbetsformer och metoder till de behov vi möter utifrån folkbildningens
grundvärderingar. Det betyder att Studiefrämjandet
bedriver bildnings- och utbildningsverksamhet i
enlighet med folkbildningens pedagogiska grunder.
F § 11 ”Uteslutning”
Begreppet medlem
Som medlem, vilken kan uteslutas enligt § 11, avses
distrikt och avdelning av Studiefrämjandet samt
centralt, regionalt och lokalt organ av medlemsorganisation.
F § 12 ”Rättelse”
Återtagande av godkännande
Funktionär, som i egenskap av verksamhetsledare för distrikt eller avdelning grovt bryter mot
Studiefrämjandets stadgar, idéprogram, personalpolicy, riktlinjer eller verksamhetsplan, kan genom
förbundsstyrelsebeslut fråntas stadgeenligt godkännande.
F § 14 ”Ombud”
Fördelning av distriktens ombud
Återstående ombudsplatser, utöver fasta mandat,
fördelas av förbundsstyrelsen mellan distrikten och
avdelningar med distriktsfunktion före 1 mars, baserat på senaste verksamhetsårs generellt förmedlade statsbidrag till ordinarie folkbildningsverksamhet.
Ombud
Till ombud från medlemsorganisation vid förbundsstämma kan ej utses ledamot av
Studiefrämjandets förbundsstyrelse.

F § 19 ”Förberedelser inför val av valberedning”
Punkt 8
Anställd inom Studiefrämjandet får ej ingå i den
kommitté som väljes av stämman med uppgift att
förbereda val av valberedning.
F § 22 ”Förbundsstyrelsen”
Personalrepresentant
Personalrepresentant jämte suppleant i förbundsstyrelsen utses av den av de fackliga organisationer, med vilken förbundsstyrelsen har tecknade
eller godkända kollektivavtal, vilken har flest
medlemmar anställda inom Studiefrämjandet.
Personalrepresentant och personlig suppleant i förbundsstyrelsen ska vara anställda inom
Studiefrämjandet.
F § 28 ”Godkännande
av verksamhetschef ”
Vikariat
Då godkänd verksamhetschef för distrikt eller
avdelning med distriktsfunktion erhåller ledighet,
semester undantagen, som omfattar mer än en månad krävs förbundets godkännande av vikarie.
Förbundsstyrelsen kan om synnerliga skäl föreligger undanröja distriktsstyrelses beslut angående
godkännande av verksamhetschef för avdelning,
och i sådant fall även frånta godkännande eller
godkänna verksamhetschef för avdelning.
F § 32 ”Kollektivavtal”
Enligt förbundsstyrelsens stadgeenliga fullmakt
gällande praxis inom Studiefrämjandet äger inte distrikt och avdelning rätt att utan förbundsstyrelsens
godkännande teckna kollektivavtal.
Av Folkbildningsförbundet tecknade rekommenderande kollektivavtal, vilka godkänts av förbundsstyrelsen, likställs med ovanstående enligt § 32.
Kollektivavtal, tecknade eller godkända av förbundsstyrelsen, ska tillämpas av distrikt och avdelning.

Stadgar för distrikt (D)
D § 2, fjärde strecksatsen
Distriktets uppdrag avser såväl ekonomisk utveckling som verksamhetsutveckling. Avdelningarna är
skyldiga att delge distriktsstyrelsen all den information om ekonomi och verksamhet som
distriktsstyrelsen begär för att kunna fullgöra sin
uppgift. Varje avdelning ska vidare årligen upprätta
en flerårig analys och prognos över avdelningens
ekonomi och verksamhetsutveckling. Handlingen
utformas enligt distriktsstyrelsens närmare direktiv.
D § 8 ”Årsmötesombud”
Fördelning av ombudsplatser till distriktsårsmöte
Var och en av Studiefrämjandets medlemsorganisationer erhåller en ombudsplats. Förbundsstyrelsen
fördelar, efter tillämpning av § 8, antalet ombud
från varje godkänd avdelning till respektive distrikt.
Fördelningen och dess grunder meddelas distrikten
före 1 februari varje år.
Distrikt som önskar begränsa antalet årsmötesombud under 50 ska genom motiverad ansökan underställa förbundsstyrelsen detta för beslut enligt
D § 26.
Ombud
Till ombud från medlemsorganisation vid distriktsårsmöte kan ej utses ledamot av Studiefrämjandets
distriktsstyrelse.
D § 9 ”Närvaro-, yttranderätt”
Distriktsstyrelsen ska kalla samtliga regionala organ
av medlemsorganisationerna och i kallelsen ange,
att representanten har yttranderätt vid årsmötet.
D § 16 ”Distriktsstyrelse”
Personalrepresentant
Personalrepresentant jämte suppleant i distriktsstyrelse utses av den av de fackliga organisationer,
med vilken förbundsstyrelsen har tecknade eller
godkända kollektivavtal, vilken har flest medlemmar anställda inom distriktet. Personalrepresentant
och personlig suppleant i distriktsstyrelse ska vara
anställda vid berört distriktskansli eller i någon av
distriktets avdelningar.
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D § 21 ”Godkännande
av verksamhetschef ”
Vikariat
Distriktets godkännande av vikarie för verksamhetschef för avdelning krävs på samma sätt som
förbundets godkännande av vikarie för verksamhetschef för distrikt och avdelning med distriktsuppgift enligt F § 28.

godkännande av verksamhetschef för avdelning,
och i sådant fall även frånta godkännande eller
godkänna verksamhetschef för avdelning.

Förbundsstyrelsen kan om synnerliga skäl föreligger undanröja distriktsstyrelses beslut angående
godkännande av verksamhetschef för avdelning,
och i sådant fall även frånta godkännande eller
godkänna verksamhetschef för avdelning.

AD § 2 ”Avdelningens uppgift”
Ledar- och funktionärsutbildning
Avdelning med distriktsfunktion ska utveckla och
genomföra ledar- och funktionärsutbildning både
inom avdelningen och i samverkan med medlemsorganisationerna.

Stadgar för avdelning (A)
A § 8 ”Närvaro-, yttranderätt”
Avdelningsstyrelsen ska kalla samtliga lokala organ
av medlemsorganisationerna och i kallelsen ange,
att representanten har yttranderätt vid årsmötet.
Ombud
Till ombud från medlemsorganisation vid avdelningsårsmöte kan ej utses ledamot av Studiefrämjandets avdelningsstyrelse.
A § 16 ”Avdelningsstyrelsen”
Personalrepresentant
Personalrepresentant jämte suppleant i avdelningsstyrelse utses av den av de fackliga organisationer,
med vilken förbundsstyrelsen har tecknade eller
godkända kollektivavtal, vilken har flest medlemmar anställda inom avdelningen.
Personalrepresentant och personlig suppleant i
avdelningsstyrelse ska vara anställda i berörd avdelning.
A § 20 ”Godkännande av verksamhetschef ”
Vikariat
Distriktets godkännande av vikarie för verksamhetschef för avdelning krävs på samma sätt som
förbundets godkännande av vikarie för verksamhetschef för distrikt och avdelning med distriktsfunktion enligt F § 28.
Förbundsstyrelsen kan om synnerliga skäl föreligger undanröja distriktsstyrelses beslut angående
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Tillägg för avdelning med
distriktsfunktion
För avdelning med distriktsfunktion gäller följande
tillägg

AD § 2 ” Uppföljning och utvärdering”
Förbundets uppgift
Förbundet utövar den uppföljnings- och utvärderingsfunktion som enligt stadgar för distrikt §2
ingår i uppgift för distrikt. För genomförandet av
denna uppgift har förbundet rätt att av avdelning
med distriktsfunktion utta kostnader med skälig
hänsyn tagen till utgående landstingsbidrag.
AD § 12 ” Årsredovisning”
Avdelning med distriktsfunktion ska särredovisa
den regionala verksamheten genom verksamhetsredovisning inklusive ekonomisk redovisning.
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Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft
för människors möjligheter – i ett samhälle med
respekt för naturens och kulturens mångfald.
Studiefrämjandets vision

Studiefrämjandet, riksförbundet Box 38184, 100 64 Stockholm. Besöksadress Rosenlundsgatan 54
Telefon 08 545 707 00 E-post info@studieframjandet.se Webbplats: studieframjandet.se

Norra Skåne Offset, aug 2013
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