15b.2 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL NYA
STADGAR FÖR STUDIEFRÄMJANDET
§ 1 Ändamål
Studiefrämjandet
– är ett studieförbund som med bred folkbildningsverksamhet möter människors behov av och intresse för
lärande och gemenskap,
– verkar för att fler människor engagerar sig och tar aktiv del i samhällslivet – och bidrar därmed till
demokratisk förnyelse och till en mer hållbar utveckling; ekologiskt, socialt och ekonomiskt,
– bidrar genom bildnings- och kulturverksamhet till att stärka medlemsorganisationerna.
§ 2 Grund
Studiefrämjandet
– är ett – partipolitiskt, fackligt och religiöst – obundet studieförbund,
– är en ideell förening där medlemsorganisationerna har ett avgörande demokratiskt inflytande och ansvar,
– hävdar alla människors lika värde,
– är öppet för alla, och verkar för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet, så att fler kan upptäcka
folkbildningens möjligheter.
§ 3 Verksamhet
Studiefrämjandet
– har verksamhetsprofilen natur, djur, miljö och kultur,
– bedriver, i överensstämmelse med av förbundsstämman fastställda Strategiska mål, studie-, kultur- och
annan bildningsverksamhet i hela landet,
– planerar och genomför verksamhet tillsammans med medlemsorganisationerna,
– bedriver folkbildningsverksamhet med lokala och globala perspektiv, i samarbete med föreningar och
andra aktörer i civilsamhället,
– kan bedriva verksamhet såväl inom det formella som det icke formella lärandet, med folkbildningens
pedagogik som grund.
§ 4 Medlemmar
Medlemmar i Studiefrämjandets förbund är:
– medlemsorganisationerna, och
– Studiefrämjandets avdelningar.
Förbundsstämman beslutar om medlemskap för riksorganisationer i Studiefrämjandet.
Förbundsstyrelsen beslutar om medlemskap för lokalt och regionalt anslutna medlemsorganisationer.
Organisationerna ska uppfylla de kriterier som förbundsstämman fastställt.
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Förbundsstyrelsen ska föra förteckning över förbundets medlemmar.
§ 5 Organisation
Studiefrämjandet är organisatoriskt uppbyggt med:
– ett förbund som riksorganisation (i dessa stadgar benämnt förbundet),
och
– avdelningar med regional och lokal verksamhet(i dessa stadgar benämnt avdelningar)
Med Studiefrämjandet avses i dessa stadgar förbundet och samtliga avdelningar.
§ 6 Förbundets firma
Förbundets firma är Studiefrämjandet, riksförbundet.
§ 7 Förbundets sätesort
Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 8 Förbundschef
Förbundsstyrelsen utser en förbundschef som inför styrelsen är ansvarig för förbundets verksamhet.
§ 9 Förbundsstämma
Studiefrämjandets högsta beslutande organ är förbundsstämman.
Förbundsstyrelsen har förbundsstämmans uppdrag att mellan förbundsstämmorna leda förbundet.
§ 10 Förbundsstämmans ombud
Förbundsstämman består av 90 ombud samt förbundsstyrelsens ordförande, vice ordförande och övriga
ledamöter.
Var och en av förbundets nationellt anslutna medlemsorganisationer utser två ombud till
förbundsstämman.
Varje avdelning utser ett ombud till förbundsstämman.
Återstående ombudsplatser fördelas av förbundsstyrelsen mellan avdelningar före 1 mars stämmoåret.
Fördelningen baseras på närmast föregående verksamhetsårs generellt förmedlade statsbidrag till
ordinarie folkbildningsverksamhet i respektive avdelning.
Anställda inom Studiefrämjandet får inte utses till ombud.
Till ombud för medlemsorganisation vid förbundsstämma kan inte utses ledamot av Studiefrämjandets
förbundsstyrelse.
§ 11 Röstberättigade vid förbundsstämma
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Röstberättigade vid förbundsstämman är ombuden samt förbundsstyrelsens ordförande, vice ordförande
och nio övriga ledamöter. Förbundsstyrelsen saknar rösträtt i frågan om ansvarsfrihet och vid val av
styrelse, revisorer och valberedning.
Förbundschefen och personalrepresentanten som adjungeras till förbundsstyrelsen har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt.
Revisorerna och valberedningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
Förbundsstämman beslutar om närvaro- och yttranderätt för övriga deltagare vid stämman.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
Om ombud så begär, ska personval genomföras genom sluten omröstning.
§ 12 Kallelse till förbundsstämma
Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år. Förbundsstämma hålls senast 15 juni stämmoåret.
Förbundsstyrelsen kallar till ordinarie förbundsstämma senast 1 april stämmoåret. I kallelsen ska anges
tid och plats för stämman samt antalet ombud från varje avdelning.
§ 13 Motioner
Motionsrätt har medlemsorganisationernas centrala, regionala och lokala enheter samt Studiefrämjandets
avdelningar
Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 mars stämmoåret. Förbundsstyrelsen ska avge
skriftligt yttrande över motion.
§ 14 Stämmohandlingar
Föredragningslista för förbundsstämman samt motioner med förbundsstyrelsens yttrande, förbundsstyrelsens egna förslag, verksamhetsberättelse med årsredovisning, valberedningens förslag,
nomineringar till kommitté som förbereder val av valberedning samt revisorernas berättelse ska utsändas
till medlemsorganisationer avdelningar och anmälda ombud till förbundsstämman, senast 20 dagar före
stämman.
§ 15 Ärenden på förbundsstämman
Vid förbundsstämman ska följande ärenden behandlas:
1.
Stämman öppnas
2.
Val av minst två ordföranden för stämman
3.
Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare
för stämman
4.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
5.
Fastställande av röstlängd
6.
Fråga om närvaro- och yttranderätt på
stämman
7.
Fråga om stämmans behöriga utlysande
8.
Fastställande av föredragningslista
9.
Val av kommitté på tre personer som för-
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

bereder val av valberedning enligt punkt 23
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning,
förslag till disposition av fastställt resultat
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner och förbundsstyrelsens förslag
Fastställande av strategiska mål
Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt
ekonomisk ram för riksförbundets verksamhet
Fastställande av ekonomisk ersättning till
förbundsstyrelse, revisorer och valberedning
Val av förbundsordförande för två år
Val av vice förbundsordförande för två år
Val av nio övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för två år
Anmälan av val av personalrepresentant och
personlig ersättare som adjungeras till förbundsstyrelsen
Val av revisor, förtroendevald revisor samt ersättare för den förtroendevalde revisorn, alla för två år
Val av fem ledamöter i valberedning för två
år, varav en sammankallande
Justering av personval
Ordet är fritt
Förbundsstämman avslutas

§ 16 Begränsning av ärenden
Förbundsstämman kan endast fatta beslut i ärenden som angivits i de utsända handlingarna enligt § 14.
§ 17 Extra förbundsstämma
Extra förbundsstämma hålls efter förbundsstyrelsens beslut eller då revisorerna eller minst en fjärdedel av
förbundets medlemmar begär det för behandling av angivna ärenden.
Extra förbundsstämma ska hållas senast sex veckor efter det att den skriftliga begäran kommit styrelsen
tillhanda. Denna begäran ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas.
Förbundsstyrelsen kallar till extra förbundsstämma senast tre veckor före datum för stämman.
Vid extra förbundsstämma behandlas punkterna 1-8 och 26 i § 15 samt de ärenden som meddelats i
kallelsen.
§ 18 Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen ansvarar för ledning och förvaltning av förbundets verksamhet. I detta ansvar ligger att
tillse att förbundets organisation är utformad så att bokföringen upprättas och bevaras enligt bokföringslagens krav samt att medelsförvaltningen och förbundets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Förbundsstyrelsen utses av förbundsstämman och består av ordförande, vice ordförande och nio
övriga ledamöter.
Förbundschefen och en personalrepresentant deltar i styrelsens sammanträden med närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt samt rätt att anteckna sin mening till protokollet.
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Personalrepresentant jämte en personlig ersättare som adjungeras till förbundsstyrelsen utses av den
fackliga organisation som har flest medlemmar anställda inom Studiefrämjandet och med vilken
förbundsstyrelsen har tecknat eller godkänt kollektivavtal.
Personalrepresentant och personlig ersättare som adjungeras i förbundsstyrelsen ska vara anställda inom
Studiefrämjandet.
Anställda inom Studiefrämjandet får inte ingå i styrelsen.
Styrelsen ska fastställa en delegationsordning så att verksamheten såväl strategiskt som operativt kan
bedrivas på ett effektivt sätt. Styrelsen ska vidare fastställa en arbetsordning för sitt eget arbete.
§ 19 Förbundsstyrelsens sammanträden
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra ledamöter begär det.
Vid ordförandens förfall utövar vice ordföranden dennes stadgeenliga uppgifter att kalla till samt leda
styrelsesammanträden.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst sex röstberättigade är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 20 Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller dem styrelsen utser.
§ 21 Fastställande av verksamhetsområde, sätesort och firmanamn
Verksamhetsområde, sätesort och firmanamn för avdelningar fastställs av förbundsstyrelsen.
§ 22 Granskning
Förbundsstyrelsen, eller den styrelsen utser, har rätt att granska verksamhet, förvaltning och
räkenskaper i avdelningar.
Avdelningar ska delge förbundsstyrelsen den information om ekonomi och verksamhet som
förbundsstyrelsen begär för att kunna fullgöra sin uppgift.
Den av förbundet utsedda revisorn och den av avdelning utsedda förtroendevalda revisorn ska delge
förbundsstyrelsen sina iakttagelser och slutsatser från granskningen av respektive avdelning..
§ 23 Godkännande av verksamhetschef
Förbundsstyrelsen har rätt att delta i beredningen vid tillsättning av verksamhetschef för avdelning .
Verksamhetschef för avdelning ska vara godkänd av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, återkalla sitt godkännande av en verksamhetschef
för en avdelning.
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§ 24 Revisorer
För granskning av förbundets och avdelningarnas räkenskaper och förvaltning väljer förbundsstämman
ett registrerat revisionsbolag som revisor som tillika är revisor i samtliga avdelningar.
Förbundsstämman väljer för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning även en
förtroendevald revisor med en personlig ersättare.
Revisionen ska ske enligt vid var tidpunkt gällande revisionslag. Revisionsberättelsen ska, utöver vad
som föreskrivs i revisionslagen, innehålla uttalanden om huruvida förbundsstämman bör fastställa
balansräkningen och resultaträkningen och besluta om dispositioner av förbundets vinst eller förlust
enligt styrelsens förslag. Om revisorn anser att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör
fastställas, ska revisorn anteckna det på årsredovisningen.
Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna bör beviljas
ansvarsfrihet gentemot förbundet.

Om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot på något annat sätt har handlat i strid
med gällande lag om årsredovisning eller stadgarna ska det anmärkas i revisionsberättelsen
§ 25 Valberedning
Förbundsstämman väljer valberedning bestående av fem ledamöter, varav en sammankallande. Till
ledamot av valberedning får inte utses ledamot i förbundsstyrelse, revisor eller anställd inom
Studiefrämjandet.
Förbundsstämman fastställer arbetsordning för valberedningen, utifrån vilken den ska arbeta.
Vid förbundsstämman väljs en kommitté på tre personer som förbereder val av valberedning. Anställda
inom Studiefrämjandet får inte ingå i kommittén. Medlemmar kan nominera personer som ska ingå i
kommittén. Nomineringar som inkommit före 1 mars stämmoåret redovisas i stämmohandlingarna.
Nomineringar som görs därefter redovisas på stämman.
§ 26 Kollektivavtal
Förbundsstyrelsen har fullmakt att teckna och godkänna kollektivavtal gällande anställda inom förbund
och avdelningar.
Kollektivavtal, tecknade eller godkända av förbundsstyrelsen, ska tillämpas av avdelning.
Avdelning äger inte rätt att utan förbundsstyrelsens godkännande teckna kollektivavtal.
Förbundsstyrelsen har dels fullmakt att för avdelningar ansöka om medlemskap eller delägarskap i
arbetsgivarorganisation, dels fullmakt att göra uppsägning eller annan åtgärd för att sådant medlemskap
eller delägarskap ska upphöra.
§ 27 Verksamhetsår och årsredovisning
Verksamhetsåret (räkenskapsåret) omfattar tiden 1 januari – 31 december. Den löpande bokföringen ska
avslutas med en årsredovisning, upprättad enligt vid var tidpunkt gällande lag om årsredovisning.
§ 28 Utträde
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Nationellt ansluten medlemsorganisation som vill utträda ur förbundet ska meddela detta skriftligen till
förbundsstyrelsen. Sådant utträde har effekt från närmast följande årsskifte om inte förbundsstyrelsen
medger annat.
§ 29 Uteslutning
Medlem –avdelning av Studiefrämjandet, nationellt ansluten medlemsorganisation, regionala och lokala
enheter av nationellt ansluten medlemsorganisation eller lokalt ansluten medlemsorganisation – som
bryter mot Studiefrämjandets stadgar, skadar eller motarbetar Studiefrämjandets intressen kan, även mot
avdelningsårsmötets beslut, uteslutas av förbundsstyrelsen.
Medlem som till betydande del inte längre uppfyller kriterier för medlemskap, antagna av
förbundsstämman, kan uteslutas. Beslut om uteslutning på denna grund av nationellt ansluten
medlemsorganisation fattas av förbundsstämman. Beslut om uteslutning på denna grund av lokal eller
regional enhet i nationellt ansluten medlemsorganisation eller av lokalt ansluten medlemsorganisation
fattas av förbundsstyrelsen.
§ 30 Fastställande av stadgar
Förbundsstämman fastställer stadgar för Studiefrämjandets förbund samt normalstadgar för avdelning.
Normalstadgarna kan ändras av årsmöte för berörd enhet, men ändring ska fastställas av
förbundsstyrelsen för att vara giltig.
§ 31 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt:
– om förslaget godkänts av minst två tredjedelar av samtliga röstberättigade vid ordinarie eller extra
förbundsstämma
HOOHU
– genom likalydande beslut med enkel majoritet av två på varandra följande förbundsstämmor. Minst en av
dessa ska vara ordinarie förbundsstämma. Intervallet mellan stämmorna ska vara minst tre månader.
§ 32 Upplösning av förbundet
Förslag om förbundets upplösning får endast framläggas på ordinarie förbundsstämma. Förslaget ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast sex månader före stämman.
För att upplösa förbundet fordras beslut av två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor.
Beslutet ska vid båda stämmorna biträdas av minst tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade.
Vid upplösning beslutar stämman om hur förbundets tillgångar och skulder ska avvecklas.
§ 33 Tolkning av stadgar
Studiefrämjandets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar och förbundsstyrelsen har
tolkningsföreträde mellan förbundsstämmorna. Vid avvikande uppfattning om stadgarnas
tolkning eller om fall skulle förekomma, som ej förutsetts i stadgarna, kan frågan anmälas till
kommande förbundsstämma för behandling. Tills sådan prövning skett ska dock den tolkning
förbundsstyrelsen gjort vara gällande.



74

ϳ

Normalstadgar för Studiefrämjandets
avdelning
Stadgar för Studiefrämjandet, avdelning ..................................................... QDPQ
beslutade vid avdelningsårsmöte .............. GDWXP och fastställda av förbundsstyrelsen ................ GDWXP .
§ 1 Utgångspunkt
Förutom dessa stadgar för avdelning gäller i tillämpliga delar även stadgarna för Studiefrämjandets
förbund.
§ 2 Avdelningens uppgift
Avdelningens uppgift är att, utifrån lokala behov och förutsättningar, bedriva folkbildningsverksamhet i
enlighet med §§ 1, 2 och 3 i förbundets stadgar.
§ 3 Avdelningens firma
Avdelningens firma är Studiefrämjandet
......................................................................
§ 4 Avdelningens verksamhetsområde och sätesort
Avdelningens verksamhetsområde är
......................................................................
Avdelningen har sitt säte i
......................................................................
§ 5 Medlemmar
Medlemmar i avdelningen är
– lokala och regionala enheter av nationellt anslutna medlemsorganisationer inom avdelningens
verksamhetsområde.
– lokalt anslutna medlemsorganisationer.
Förbundsstyrelsen beslutar efter förslag från avdelningsårsmötet om medlemskap för lokalt anslutna
medlemsorganisationer.
Avdelningsstyrelsen ska föra förteckning över avdelningens medlemmar.
§ 6 Avdelningsårsmöte
Avdelningens högsta beslutande organ är avdelningsårsmötet.
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§ 7 Avdelningsårsmötets ombud
Avdelningsårsmötet består av röstberättigade ombud utsedda av medlemmarna enligt § 5 samt av
styrelsens ordförande och övriga ledamöter.
Avdelningsårsmötet ska årligen ta ställning till kommande års antal röstberättigade ombud.
Regional enhet av nationellt ansluten medlems-organisation utser ett eller två ombud.
Lokal enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation och lokalt ansluten medlemsorganisation utser
tre eller fem ombud.
Om det inom avdelningens verksamhetsområde finns flera regionala enheter inom samma
medlemsorganisation utser dessa mellan sig ett eller två röstberättigade ombud.
Om medlemsorganisation saknar regional enhet inom avdelningens verksamhetsområde, utser de lokala
enheterna för medlemsorganisationen mellan sig ett eller två röstberättigade ombud.
Om en medlemsorganisation har flera än en lokal enhet inom avdelningens verksamhetsområde utser
dessa mellan sig tre eller fem röstberättigade ombud.
Varje nationellt ansluten medlemsorganisation kan alltså representeras av lägst fyra och högst sju
röstberättigade ombud på årsmötet.
Nationellt ansluten medlemsorganisation som saknar regional och lokal enhet inom avdelningens
verksamhetsområde har inte rätt att utse ombud.
Varje regional och lokal enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation inom avdelningens
verksamhetsområde har rätt att sända var sitt ombud till årsmötet med närvaro- och yttranderätt.
Till ombud för medlem vid avdelningsårsmöte kan inte utses ledamot av Studiefrämjandets
avdelningsstyrelse.
Anställda inom Studiefrämjandet får inte utses till ombud.
§ 8 Röstberättigade vid avdelningsårsmöte
Röstberättigade vid avdelningsårsmöte är ombuden enligt § 7 samt avdelningsstyrelsens ordförande och
övriga ledamöter. Avdelningsstyrelsen saknar rösträtt i frågan om ansvarsfrihet och vid val av styrelse,
revisorer och valberedning.
Verksamhetschefen och personalrepresentanten som adjungeras till avdelningsstyrelsen har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt.
Avdelningens revisorer, valberedning och av förbundsstyrelsen utsedda representanter har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt.
Avdelningsårsmötet beslutar om närvaro- och yttranderätt för övriga deltagare vid årsmötet.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
Om ombud så begär, ska personval genomföras genom sluten omröstning.
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§ 9 Kallelse till avdelningsårsmöte
Ordinarie avdelningsårsmöte hålls årligen senast 30 april.
Avdelningsstyrelsen kallar till ordinarie årsmöte senast 1 mars. Då ska anges tid och plats för årsmötet
samt antalet röstberättigade ombud från varje medlemsorganisation.
§ 10 Motioner
Motionsrätt har avdelningens medlemmar.
Motion ska vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast 1 mars. Avdelningsstyrelsen ska avge skriftligt
yttrande över motion.
§ 11 Årsmöteshandlingar
Föredragningslista för årsmötet, motioner med avdelningsstyrelsens yttrande, styrelsens egna förslag,
verksamhetsberättelse med årsredovisning, valberedningens förslag och revisorernas berättelse ska senast
14 dagar före årsmötet utsändas till de röstberättigade ombud som medlemmarna anmält till avdelningen.
Handlingarna ska under samma tid finnas tillgängliga på avdelningen för ombuden.
§ 12 Ärenden på avdelningsårsmötet
Vid avdelningsårsmötet ska följande ärenden behandlas:
1.
Årsmötet öppnas
2.
Val av ordförande för årsmötet
3.
Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare
för årsmötet
4.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
5.
Fastställande av röstlängd
6.
Fråga om närvaro- och yttranderätt på
årsmötet
7.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
8.
Fastställande av föredragningslista
9.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning,
förslag till disposition av fastställt resultat
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Motioner och styrelsens förslag
14. Fastställande av verksamhetsplan
15. Fastställande av avdelningens budget
16. Fastställande av ekonomisk ersättning till
styrelse, förtroendevald revisor och valberedning
17. Val av avdelningsordförande för ett år
18. Fastställande av antalet övriga ledamöter och
ersättare i avdelningsstyrelsen
19. Val av övriga ledamöter i avdelningsstyrelsen
för två år
20. Eventuella fyllnadsval till avdelningsstyrelsen
för ett år
21. Val av ersättare till avdelningsstyrelsen för
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ett år
Anmälan av val av personalrepresentant och
personlig ersättare som adjungeras till
avdelningsstyrelsen
Anmälan av registrerat revisionsbolag enligt
beslut av förbundsstämman
Val av förtroendevald revisor och ersättare för ett år
Val av valberedning och sammankallande
i denna enligt § 20
Val av ombud och ersättare till förbundsstämma (vid förbundsstämmoår)
Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid kommande årsmöte
enligt § 7
Justering av personval
Ordet är fritt
Årsmötet avslutas

Avdelning ska, om så krävs, särredovisa den regionala verksamheten inklusive ekonomisk
särredovisning.
§ 13 Begränsning av ärenden
Årsmötet kan endast fatta beslut i ärenden som angivits i de utsända/tillgängliga handlingarna enligt § 11.
§ 14 Extra avdelningsårsmöte
Extra avdelningsårsmöte hålls efter avdelningsstyrelsens beslut eller då förbundsstyrelsen eller
revisorerna eller minst hälften av medlemsorganisationerna inom avdelningen begär det för behandling
av angivna ärenden.
Extra årsmöte ska hållas senast fyra veckor efter det att den skriftliga begäran kommit
avdelningsstyrelsen tillhanda. Denna begäran ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas.
Avdelningsstyrelsens kallelse till extra årsmöte ska ske senast 14 dagar före mötet.
Vid extra årsmöte behandlas punkterna 1-8 och 29 i § 12 samt de ärenden som meddelats i kallelsen.
§ 15 Avdelningsstyrelse
Avdelningsstyrelsen ansvarar för ledning och förvaltning av avdelningens verksamhet.
Styrelsen består av ordförande samt sex, åtta, tio eller tolv övriga ledamöter. Årsmötet kan även utse
ersättare. Antalet ersättare får då vara högst hälften av antalet ordinarie ledamöter.
Ersättare inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning.
Avdelningens godkände verksamhetschef och en personalrepresentant deltar i styrelsens sammanträden
med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, samt med rätt att anteckna sin mening till protokollet.
Personalrepresentant jämte en personlig ersättare som adjungeras till avdelningsstyrelsen utses av den
fackliga organisation som har flest medlemmar anställda inom avdelningen och med vilken
förbundsstyrelsen har tecknat eller godkänt kollektivavtal.
Personalrepresentant och personlig ersättare som adjungeras till avdelningsstyrelse ska vara anställda vid
berörd avdelning.
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Anställda inom Studiefrämjandet får inte ingå i styrelsen.
Styrelsen ska fastställa en delegationsordning så att verksamheten såväl strategiskt som operativt kan
bedrivas på ett effektivt sätt. Styrelsen ska vidare fastställa en arbetsordning för sitt eget arbete.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

ett år
Anmälan av val av personalrepresentant och
personlig ersättare som adjungeras till avdelningsstyrelsen
Val av förtroendevald revisor och ersättare för ett år
Val av valberedning och sammankallande
i denna enligt § 20
Val av ombud och ersättare till förbundsstämma (vid förbundsstämmoår)
Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid kommande årsmöte
enligt § 7
Justering av personval
Ordet är fritt
Årsmötet avslutas

Avdelning ska särredovisa den regionala verksamheten inklusive ekonomisk särredovisning.
§ 13 Begränsning av ärenden

Årsmötet kan endast fatta beslut i ärenden som angivits i de utsända/tillgängliga handlingarna enligt § 11.
§ 14 Extra avdelningsårsmöte

Extra avdelningsårsmöte hålls efter avdelningsstyrelsens beslut eller då förbundsstyrelsen eller
revisorerna eller minst hälften av medlemsorganisationerna inom avdelningen begär det för behandling
av angivna ärenden.

Extra årsmöte ska hållas senast fyra veckor efter det att den skriftliga begäran kommit
avdelningsstyrelsen tillhanda. Denna begäran ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas.
Avdelningsstyrelsens kallelse till extra årsmöte ska ske senast 14 dagar före mötet.
Vid extra årsmöte behandlas punkterna 1-8 och 29 i § 12 samt de ärenden som meddelats i kallelsen.
§ 15 Avdelningsstyrelse

Avdelningsstyrelsen ansvarar för ledning och förvaltning av avdelningens verksamhet. I detta ansvar
ligger att tillse att avdelningens organisation är utformad så att bokföringen upprättas och bevaras enligt
bokföringslagens krav samt att medelsförvaltningen och avdelningens ekonomiska förhållanden i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt.
Styrelsen består av ordförande samt sex, åtta, tio eller tolv övriga ledamöter. Årsmötet kan även utse
ersättare. Antalet ersättare får då vara högst hälften av antalet ordinarie ledamöter.
Ersättare inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning.

Avdelningens godkände verksamhetschef och en personalrepresentant deltar i styrelsens sammanträden
med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, samt med rätt att anteckna sin mening till protokollet.
Personalrepresentant jämte en personlig ersättare som adjungeras till avdelningsstyrelsen utses av den
fackliga organisation som har flest medlemmar anställda inom avdelningen och med vilken
förbundsstyrelsen har tecknat eller godkänt kollektivavtal.

Personalrepresentant och personlig ersättare som adjungeras till avdelningsstyrelse ska vara anställda vid
berörd avdelning.
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§ 16 Avdelningsstyrelsens sammanträden
Avdelningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra ledamöter begär det.
Inom styrelsen utses vice ordförande, som vid förfall av ordförande utövar dennes stadgeenliga uppgifter
att kalla till samt leda styrelsesammanträden.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften av de röstberättigade är
närvarande.
§ 17 Firmatecknare
Avdelningens firma tecknas av avdelningsstyrelsen eller dem styrelsen utser.
§ 18 Granskning
Förbundsstyrelsen, eller den styrelsen utser, har rätt att granska verksamhet, förvaltning och
räkenskaper i avdelningar.
Avdelningar ska delge förbundsstyrelsen den information om ekonomi och verksamhet som
förbundsstyrelsen begär för att kunna fullgöra sin uppgift.
Den av förbundet utsedda revisorn och den av avdelning utsedda förtroendevalda revisorn ska delge
förbundsstyrelsensina iakttagelser och slutsatser från granskningen av avdelningen. .
§ 19 Godkännande av verksamhetschef
Förbundsstyrelsen har rätt att delta i beredningen vid tillsättning av verksamhetschef för avdelning .
Verksamhetschef för avdelning ska vara godkänd av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, återkalla sitt godkännande av en verksamhetschef
för en avdelning.
§ 20 Revisorer
För granskning av avdelningens räkenskaper och förvaltning väljer förbundsårsmötet ett registrerat
revisionsbolag, med en mandattid om två år.
Avdelningsårsmötet väljer årligen en förtroendevald revisor med en personlig ersättare.
Revisionen ska ske enligt vid var tidpunkt gällande revisionslag. Revisionsberättelsen ska, utöver vad
som föreskrivs i revisionslagen, innehålla uttalanden om huruvida avdelningsårsmötet bör fastställa
balansräkningen och resultaträkningen och besluta om dispositioner av avdelningens vinst eller förlust
enligt styrelsens förslag. Om revisorn anser att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör
fastställas, ska revisorn anteckna det på årsredovisningen.
Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna bör beviljas
ansvarsfrihet gentemot avdelningen.



79

ϭϮ


Om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot på något annat sätt har handlat i strid
med gällande lag om årsredovisning eller stadgarna ska det anmärkas i revisionsberättelsen
§ 21 Valberedning
Avdelningsårsmötet väljer valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en sammankallande.
Avdelningsårsmötet fastställer arbetsordning för valberedningen, utifrån vilken den ska arbeta.
Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande
samt minst en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.
Till ledamot av valberedning får inte utses ledamot eller ersättare i avdelningsstyrelse, revisor eller
anställd inom Studiefrämjandet.
§ 22 Verksamhetsår och årsredovisning
Verksamhetsåret (räkenskapsåret) omfattar tiden 1 januari – 31 december. Den löpande bokföringen ska
avslutas med en årsredovisning, upprättad enligt vid var tidpunkt gällande lag om årsredovisning.
§ 23 Ombud till förbundsstämma
Årsmötet utser ombud och ersättare till förbundsstämma. Ersättare inträder i vald ordning.
Anställda inom Studiefrämjandet kan inte utses till ombud.
§ 24 Förbundsstyrelsens mandat
Förbundsstyrelsen beslutar om verksamhetsområde, sätesort och firmanamn efter avdelningsstyrelses
hörande.
Sammanslagning, upplösning och nybildning av avdelning ska ske på ett sätt som godkänts av
förbundsstyrelsen.
På ordinarie avdelningsårsmötes förslag kan förbundsstyrelsen besluta om upplösning av avdelningen
eller sammanslagning av avdelningar.
Förbundsstyrelsen kan, även mot avdelningsårsmötets beslut, besluta om upplösning av avdelningen eller
sammanslagning av avdelningar.
Vid upplösning beslutar förbundsstyrelsen om hur man ska förfara med avdelningens tillgångar och
skulder.
Förbundsstyrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att tillsätta en ledamot att ingå i
avdelningsstyrelsen under en period om maximalt två år. Sådan ledamot ska ha samma rättigheter och
skyldigheter som övriga ledamöter men dock inte räknas in i det antal som framgår av § 15. Skulle behov
kvarstå därefter kan förbundsstyrelsen på motsvarande sätt tillsätta en ledamot för en ytterligare period
om två år.
Förbundsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, entlediga avdelningsstyrelsens samtliga
medlemmar och utse en ny styrelse som ersätter avdelningens tidigare styrelse. Härvid får
förbundsstyrelsen tillsätta en avdelningsstyrelse med färre antal ledamöter än vad som följer av dessa
stadgar. Sedan de skäl som föranlett att förbundsstyrelsen entledigat avdelningens styrelse upphört ska
förbundsstyrelsen snarast möjligt tillkalla ett extra årsmöte för att välja ny avdelningsstyrelse. För det fall
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ett ordinarie årsmöte skulle hållas under en period när förbundsstyrelsen utsett avdelningsstyrelse ska inte
val hållas eller beslut fattas enligt punkterna 17 till 21 i § 12.
§ 25 Utträde och uteslutning
Lokalt eller regionalt ansluten medlemsorganisation som vill utträda ur avdelningen ska meddela detta
skriftligen till avdelningsstyrelsen.
Lokalt eller regionalt ansluten medlemsorganisation som bryter mot Studiefrämjandets stadgar, skadar
eller motarbetar Studiefrämjandets intressen kan, efter förslag från avdelningsårsmötet, uteslutas av
förbundsstyrelsen.
§ 26 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt:
– om förslaget godkänts av minst två tredjedelar av samtliga röstberättigade vid ordinarie eller extra
avdelningsårsmöte
HOOHU
– genom likalydande beslut med enkel majoritet av två på varandra följande avdelningsårsmöten. Minst ett
av dessa ska vara ordinarie årsmöte. Intervallet mellan årsmötena ska vara minst tre månader.
Stadgeändring ska fastställas av förbundsstyrelsen.
§ 27 Tolkning av stadgar
Studiefrämjandets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar och förbundsstyrelsen har
tolkningsföreträde mellan förbundsstämmorna. Vid avvikande uppfattning om stadgarnas
tolkning eller om fall skulle förekomma, som ej förutsetts i stadgarna, kan frågan anmälas till
kommande förbundsstämma för behandling. Tills sådan prövning skett ska dock den tolkning
förbundsstyrelsen gjort vara gällande.
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Generella definitioner och föreskrifter
Anställd
Med begreppet anställd avses genomgående i stadgarna person som omfattas av anställning enligt av
förbundsstyrelsen tecknade och godkända kollektivavtal.
Ledamot eller ersättare av förbunds- eller avdelningsstyrelse samt ledamot av valberedning som under
mandatperioden blir eller befinnes vara anställd enligt ovanstående, ska till berörd enhet avsäga sig
uppdraget.
Undantagna från denna regel är cirkelledare som omfattas av kollektivavtal och som under den
senaste tolvmånadersperioden arbetat mindre än 10 procent av en sammantagen årsarbetstid.
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.
Medlemmar
De olika medlemsbegrepp som förekommer i stadgarna.
6WXGLHIUlPMDQGHWVI|UEXQG
Medlemmar:
• Medlemsorganisationerna
•
• Studiefrämjandets avdelningar
6WXGLHIUlPMDQGHWVDYGHOQLQJDU
Medlemmar:
• Lokala och regionala enheter av nationellt
anslutna medlemsorganisationer
• Lokalt anslutna medlemsorganisationer
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