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FÖRORD

Rädda Barnens Ungdomsförbund verkar för att Barnkonventionen efterlevs och 
respekteras samt att barn och unga får inflytande och möjligheter att kunna 
förändra sin och andra barns situation, här och nu.

Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla upp till 25 år kan vara medlemmar.
Vi är ett förbund av barn och unga för barn och unga. Vi är ett religiöst och partipolitiskt 
obundet förbund, som kämpar för barnets rättigheter och för att Barnkonventionen, FN:s 
konvention om barnets rättigheter, efterlevs och respekteras.

Dessa stadgar innehåller bestämmelser för Rädda Barnens Ungdomsförbund och är 
fastställda av barnrättskongressen.  Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas 
demokratiska rättigheter och beskriver de spelregler vi själva tagit fram för hur vi vill att 
vårt förbund ska arbeta. Rädda Barnens Ungdomsförbund är en del av den svenska och den
internationella Rädda Barnenrörelsen och Rädda Barnens Ungdomsförbunds arbete utgår 
ifrån Rädda Barnenrörelsens grundläggande värderingar.

Vi är ett politiskt förbund som anser att barn måste ses som en viktig del av samhället. 
Barn kan själva förändra sin situation, men det krävs kunskap om sina rättigheter för att 
möjliggöra dessa förändringar. Barn har förmågan, men det är vuxnas ansvar att 
förutsättningarna finns. Vi kämpar för att barns och ungas tankar, åsikter och erfarenheter
ska tas på allvar i alla lägen.

Vi är inte framtiden, vi är nu!



Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Förbundets namn översätts på engelska till: Save the Children Youth Sweden.

När förbundets namn återges i material på något annat språk än svenska eller de nordiska 
språken ska förbundets engelska namn användas.

Förbundets namn kan ändras av barnrättskongressen. För beslut krävs kvalificerad 
majoritet med minst 3/4 av det totala antalet avgivna röster på två på varandra följande 
ordinarie barnrättskongressen.

1.2 § Förbundets filosofi

Rädda Barnens Ungdomsförbunds arbete utgår ifrån Rädda Barnen-rörelsens 
grundläggande värderingar. Rädda Barnens Ungdomsförbunds egen grundidé fastslås 
genom styrdokumentet Rädda Barnens Ungdomsförbunds filosofi.

Förändringar av Rädda Barnens Ungdomsförbunds filosofi beslutas av barnrättskongressen
med minst 2/3 majoritet.

1.3 § Sammansättning

Förbundet består av sina medlemmar. Vilka som är förbundets medlemmar regleras i 
kapitel 2.

1.4 § Organisation och beslutande organ

Förbundets beslutande organ är i tur och ordning barnrättskongressen, extra 
barnrättskongress och förbundsstyrelsen.

Förbundet är organiserat av oberoende men anslutna medlemsföreningar.

Alla medlemsföreningar som väljer att vara det är egna juridiska personer och styrs av 
egna årsmöten och styrelser.

1.5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- samt räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till 
och med den 31 december.

1.6 § Stadgetolkning

Vid tvekan om tolkning av stadgarna, eller om något inträffar som inte behandlas i 
stadgarna, tas frågan upp vid nästa barnrättskongress.



I brådskande fall, det vill säga då en tolkning måste ske innan nästkommande ordinarie 
barnrättskongress för att arbetet inom organisationen ska kunna fortskrida, avgörs frågan 
av förbundsstyrelsen tillsammans med förbundets verksamhetsrevisorer. Detta beslut tas 
sedan upp på barnrättskongressen för kännedom i efterhand.

1.7 § Stadgeändring

Ändringar i stadgarna görs av barnrättskongressen eller extra barnrättskongress. För att 
kunna göra en ändring krävs kvalificerad majoritet med minst 2/3 av det totala antalet 
avgivna röster.

Förslag till ändringar i stadgarna får göras av medlem i Rädda Barnens Ungdomsförbund.  
Förslag får också lämnas av förbundsstyrelsen, förbundets verksamhetsrevisorer, 
förbundets valberedning eller av medlemsföreningar. För förbundsstyrelse, 
verksamhetsrevisorer, valberedning, medlemsföreningar gäller att medlemsföreningen 
som helhet lämnar förslaget.

Redaktionella ändringar får göras i stadgarna efter förbundsstyrelsebeslut.

1.8 § Upplösning av förbundet

Upplösning av förbundet beslutas av barnrättskongressen. För beslut krävs kvalificerad 
majoritet med 5/6 av det totala antalet avgivna röster på två på varandra följande 
ordinarie barnrättskongresser.

Om Rädda Barnens Ungdomsförbund upplöses tillfaller alla tillgångar och handlingar Rädda
Barnen. Tillgångarna ska då användas till barn- och ungdomsverksamhet inom Rädda 
Barnen.

Kap. 2 – FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

2.1 § Medlemskap

Alla personer som ännu inte fyllt 26 år kan vara medlem i Rädda Barnens Ungdomsförbund.
Alla medlemmar åtar sig att följa Rädda Barnens Ungdomsförbunds stadgar och 
föreskrifter.

Personen är medlem i Rädda Barnens Ungdomsförbund när medlemsavgiften är betalad till
förbundet. Vid samma tillfälle kan personen genom ett aktivt val även bli medlem i Rädda 
Barnen.

Medlemsavgift för medlemmar i både Rädda Barnen och Rädda Barnens Ungdomsförbund 
beslutas av Rädda Barnens Riksmöte. Medlemsavgift för medlemmar i enbart Rädda 
Barnens Ungdomsförbund fastställs för kommande kalenderår av barnrättskongressen.

Medlemsavgift betalas per kalenderår för innevarande kalenderår.



2.2 § Utträde

En medlem som inte längre vill vara medlem i Rädda Barnens Ungdomsförbund ska 
skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat 
förbundet.

En medlem som sista december inte har betalat medlemsavgift för innevarande kalenderår 
ska anses ha lämnat sitt medlemskap i förbundet.

2.3 § Uteslutning

En medlem får uteslutas ur förbundet endast då medlemmen inte har betalat 
medlemsavgiften, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål, eller uppenbart skadat
förbundets eller Rädda Barnen-rörelsens intressen.

Minst 14 dagar innan eventuellt beslut om uteslutning ska medlemmen ges tillfälle att 
berätta sin version av de händelser som lett till att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet om uteslutande ska skälen till varför medlemmen utesluts redovisas. Det ska 
även framgå vad medlemmen ska göra för att överklaga beslutet. Beslutet ska skickas till 
medlemmen inom tre dagar från det att beslutet tagits. Beslutet om uteslutning kan 
överklagas till barnrättskongressen.

2.4 § Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter

En medlem i Rädda Barnens Ungdomsförbund

- har rätt att delta i sammankomster och träffar som anordnas för medlemmarna

- har rätt att ta del av information, beslut och protokoll som berör förbundets 
verksamhet, ledning och organisation

- har rätt att delta vid alla beslutsmöten inom förbundet, förutom när den beslutande 
medlemsföreningen i fråga i förväg meddelat att detta inte är möjligt vid hela eller 
del av beslutsmötet

- ska följa förbundets stadgar och beslut som fattats av barnrättskongress, extra 
barnrättskongress och förbundsstyrelse

- ska betala medlemsavgift för kalenderåret snarast efter årets början eller snarast 
efter ansökan om medlemskap i förbundet

Kap. 3 – BARNRÄTTSKONGRESSEN och EXTRA BARNRÄTTSKONGRESS

3.1 § Tidpunkt och kallelse

Barnrättskongressen är föreningens högsta beslutande organ. Barnrättskongressen hålls 
varje år under september månad på den tid och plats som förbundsstyrelsen beslutat.



Förbundsstyrelsen ska skicka ut kallelse till barnrättskongressen till förbundets 
medlemmar senast tre månader innan barnrättskongressen. I kallelsen ska det framgå var 
och när handlingarna till barnrättskongressen kommer att finnas tillgängliga.

Möteshandlingar till barnrättskongressen ska finnas tillgängliga för förbundets medlemmar
senast tre veckor före barnrättskongressen. Förbundsstyrelsen ska se till att samtliga 
anmälda medlemmar, förbundsstyrelsen, auktoriserade revisorer, verksamhetsrevisorer, 
valberedning och inbjudna gäster har tillgång till möteshandlingarna.

Förbundsstyrelsen ska bjuda in Rädda Barnens riksstyrelse till barnrättskongressen.

3.2 § Förslag till ärenden att behandlas av barnrättskongressen 

Medlemsförening eller individuell medlem i förbundet har rätt att lämna förslag till 
årsmötet – en så kallad motion. Ett förslag till barnrättskongressen ska vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader innan barnrättskongressen.

Förbundsstyrelsen ska lämna ett skriftligt svar på samtliga inkomna förslag till 
barnrättskongressen senast fyra veckor innan barnrättskongressen.  Svaren ska alltid ges i 
samråd med den eller de som lämnat in förslaget. Den eller de som lagt förslaget ska sedan
alltid få möjlighet att uttala sig om motionssvaret i möteshandlingarna.

Förbundsstyrelsen har rätt att lämna förslag till barnrättskongressen – en så kallad 
proposition.

3.3 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på barnrättskongressen

Medlem som har betalt medlemsavgift för innevarande kalenderår har rösträtt på 
barnrättskongressen. Rösträtten är personlig.

Person som inte är medlem kan tilldelas närvaro-, yttrande- samt förslagsrätt av årsmötets
presidium.

3.4 § Beslutförhet

Barnrättskongressen är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på barnrättskongressen.

Barnrättskongressen kan fatta beslut när minst hälften av alla röstberättigade enligt den 
senaste röstlängden samt minst hälften av förbundsstyrelsen är närvarande.

3.5 § Beslut och omröstning

Omröstning sker öppet.

Beslut fattas per acklamation eller, om så begärs av röstberättigad medlem, med votering.

Sluten votering kan begäras av röstberättigad medlem först efter två genomförda öppna 
voteringar.



Vid personval fattas samtliga beslut genom sluten votering, om det för posten finns fler 
kandidater än platser. Mötespresidiet kan i annat fall välja att genomföra omröstningen per
acklamation. Röstsedel med fler namn än det antal valet gäller är ogiltig.

Vid lika röstetal i fråga som inte rör personval föregås ytterligare omröstning av debatt. 
Efter två omröstningar kan sluten votering begäras. Om lika röstetal uppstår efter en 
tredje omröstning fattas det beslut som sittande förbundsstyrelsens ordförande/n biträder.
Är någon av förbundsstyrelsens ordförande inte röstberättigad, eller om oenighet råder 
mellan ordförandena, avgör lotten.

Vid lika röstetal i fråga som rör personval föregås ytterligare omröstning av debatt. Om lika
röstetal uppstår efter en tredje omröstning avgör lotten.

Val till ny förbundsstyrelse måste alltid hållas innan val till andra förtroendeposter för det 
kommande verksamhetsåret. Vid beslut om ansvarsfrihet, val till valberedning, 
auktoriserad revisor samt verksamhetsrevisorer får inte styrelseledamöter rösta.

Med undantag för de i stadgarna speciellt nämnda fallen avgörs alla frågor genom absolut 
majoritet bland avgivna röster.

3.6 § Valbarhet och nomineringsprocess

Varje medlem har rätt att nominera kandidater till förtroendeuppdrag.  Nominering ska 
göras i enlighet med valberedningens utlysande. Valberedningens förslag ska vara utsänt 
senast tre veckor före barnrättskongressen.

För att vara valbar till förbundsstyrelsen, verksamhetsrevisor eller valberedning krävs 
medlemskap i Rädda Barnens Ungdomsförbund vid tiden för valet.

Valbar som auktoriserad revisor är medlem i förbundet eller annan person föreslagen av 
valberedningen.

Anställd i förbundet får inte väljas till förbundsstyrelsen, valberedningen, 
verksamhetsrevisor eller till auktoriserad revisor i förbundet, eller ha företroendeuppdrag 
utanför dessa någonstans inom förbundet.

En valberedningskommitté bestående av, om möjligt, en avgående styrelseledamot, en 
avgående verksamhetsrevisor, en avgående valberedare samt två medlemmar, bereder 
valet till ny valberedning under pågående årsmöte Varje medlem har rätt att nominera 
kandidater på barnrättskongressen.

3.7 § Ärenden vid barnrättskongressen

Vid barnrättskongressen ska följande behandlas:

1. Fastställande av röstlängd för barnrättskongressen

2. Val av mötespresidium för barnrättskongressen

3. Val av övriga mötesfunktionärer

4. Fråga om mötet är korrekt utlyst



5. Fastställande av föredragningslista

6. Information från Rädda Barnen

7. a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

b) Förbundets balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår

c) Presentation av förbundets ekonomiska avstämning för perioden januari-juli

8. Auktoriserade revisorernas berättelser över förbundsstyrelsens förvaltning under det 
föregående verksamhets- och räkenskapsåret samt verksamhetsrevisorernas berättelse 
över förbundsstyrelsens mandatperiod.

9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av medlemsavgift för enskilda medlemmar i Rädda Barnens 
Ungdomsförbund

11. Strategi för Rädda Barnens Ungdomsförbund

12. Fastställande av verksamhetsinriktning för det kommande verksamhetsåret

14. Behandling av förbundsstyrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Motioner till Rädda Barnens riksmöte

16. Uppdragsbeskrivningar för förbundsstyrelsen, valberedningen, verksamhetsrevisorerna 
och barnrättspolitiska gruppen

17. Styrelsens storlek, med direktjustering

18. Val av
a) två förbundsordförande eller en förbundsordförande och en vice förbundsordförande, 
för en tid av ett år var

b) ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år

c) ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av ett år

d) verksamhetsrevisorer för en tid av ett år

e) auktoriserade revisorer för en tid av ett år

f) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

g) tre-fem ordinarie ledamöter och eventuella ersättare till Barnrättspolitiska gruppen

h) en ordförande till ledamot för Rädda Barnens Riksstyrelse samt en personlig ersättare 
för en tid av ett år

19. Riktlinjer för arvodering av styrelsen

20. Övriga barnkongressfrågor

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.



3.8 § Extra barnrättskongress

Förbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Förbundsstyrelsen är skyldig 
att kalla till extra barnrättskongress när en revisor eller minst 2/3 av förbundets 
medlemmar eller medlemsföreningar begär det. Sådan begäran ska lämnas skriftligen och 
innehålla skälen för begäran.

När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra barnrättskongress ska de inom två 
veckor utlysa ett extra barnrättskongress som ska hållas inom två månader från det att 
begäran inkom till förbundsstyrelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista för det extra barnrättskongressen ska skickas till
medlemmarna senast 10 dagar före mötet.

Om förbundsstyrelsen inte utlyser eller kallar till extra årsmöte ska de som begärt det 
extra barnrättskongressen kontakta verksamhetsrevisorerna och tillsammans med dem 
kalla till extra barnrättskongress. Vid sådant tillfälle gäller samma tidsregler som vid 
kallelse till extra barnrättskongress gjord av förbundsstyrelsen.

Vid extra barnrättskongress får endast det som föranlett mötet tas upp.

Om rösträtt och beslutsmässighet på extra barnrättskongress gäller samma regler som för 
ordinarie barnrättskongress.

3.9 Skifte av förtroendeposter

Förtroendevalda utsedda vid barnrättskongressen tillträder sitt uppdrag med omedelbar 
verkan.

Kap. 4 – FÖRTROENDEVALDA

4.1 § Förbundsstyrelsens sammansättning

Förbundsstyrelsen består av ett udda antal med högst nio ledamöter varav två 
förbundsordförande eller en förbundsordförande och en vice förbundsordförande. 
Förbundsstyrelsens sammansättning bör i möjligaste mån spegla förbundets medlemmar. 
Förbundsordförande/n väljs på barnrättskongressen för ett år. Vid val av enbart en 
förbundsordförande väljs även en vice förbundsordförande på barnrättskongressen, också 
den på ett år. Personen kan dock väljas på ett två-årigt ledamotsmandat.

Minst tre och max fem ledamöter i förbundsstyrelsen väljs av barnrättskongressen för två 
år. Dessa väljs med växelvis avgång. Vartannat år väljs minst två och max tre ledamöter 
respektive minst en och max två ledamöter för två år. Resterande antal fastställda 
ledamöter i förbundsstyrelsen väljs för ett år.

Rädda Barnen har rätt att utse två representanter som medverkar på Rädda Barnens 
Ungdomsförbunds styrelsemöten. Dessa har närvaro och yttranderätt.



4.2 § Förbundsstyrelsens ansvar

När barnrättskongress eller extra barnrättskongress inte är samlat är förbundsstyrelsen 
förbundets högsta beslutande organ och ansvarar för förbundets angelägenheter. 
Förbundsstyrelsen ska inom ramen för stadgarna ansvara för förbundets verksamhet enligt
verksamhetsinriktning och uppdragsbeskrivning fastställda av barnrättskongressen samt 
tillvarata medlemmarnas intressen.

Förbundsstyrelsen ska särskilt

- se till att för förbundet gällande lagar och bindande regler iakttas

- verkställa beslut fattade av barnrättskongressen

- planera, leda och fördela arbetet inom förbundet

- ansvara för och förvalta förbundets medel

- förbereda barnrättskongressen

- utveckla organisationen och förbundets verksamhet

4.3 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning i förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen sammanträder efter kallelse av förbundsordförande/n, eller då minst 
halva antalet ledamöter har begärt det.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva 
antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs absolut majoritet bland förbundsstyrelsens samtliga ledamöter.

Vid lika röstetal bordläggs frågan till nästa ordinarie möte. Om beslut i frågan inte kan 
vänta, eller lika röstetal uppstår även efter bordläggning har förbundsordförande/n 
utslagsröst. Är förbundsordförande/n inte eniga avgör lotten.

Vid förbundsstyrelsemöte ska beslutsprotokoll föras. Protokollet ska justeras av 
mötesordförande, mötessekreterare, förbundsordförande/n och protokolljusterare.

4.4 § Valberedningen

Valberedningen består av minst tre, maximalt fem valberedare valda av 
barnrättskongressen. En av dessa väljs till sammankallande.

Valberedningens uppgift är att förbereda valen, stödja samtliga kandidater, samt ge förslag
på antalet förtroendevalda samt högsta heltidsarvode för förtroendevalda för kommande 
verksamhetsår.

Valberedningen har rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden. 
Valberedningen ska följa av barnrättskongressen beslutad uppdragsbeskrivning. I övrigt 
fastställer valberedningen själv sina arbetsformer. Valberedningens budget beslutas av 
barnrättskongressen.



4.5 § Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisionen består av minst två, maximalt tre verksamhetsrevisorer valda av 
barnrättskongressen.

Verksamhetsrevisorernas uppgift är att under mandatperioden granska förbundsstyrelsens
arbete utifrån årsmötesbeslut och styrdokument. Verksamhetsrevisorerna har även rollen 
som ombudspersoner som medlemmarna kan vända sig till om de har synpunkter eller 
klagomål gällande förbundsstyrelsen. Verksamhetsrevisorerna ger årligen en skriftlig 
rapport till barnrättskongressen.

Verksamhetsrevisorerna har närvaro- och yttranderätt vid förbundsstyrelsens 
sammanträden. Verksamhetsrevisorerna har rätt att granska medlemsföreningarnas 
verksamhet. Verksamhetsrevisorerna ska följa av barnrättskongressen beslutad 
uppdragsbeskrivning samt budget. I övrigt fastställer verksamhetsrevisorerna själva sina 
arbetsformer.

4.6 § Auktoriserad revisor

En ordinarie auktoriserad revisor och en ersättare väljs av barnrättskongressen.

De auktoriserade revisorerna granskar förbundets räkenskaper och förvaltning och avger 
därefter en revisionsberättelse. De auktoriserade revisorerna kan också på 
förbundsstyrelsens uppdrag granska räkenskaper och förvaltning inom 
medlemsföreningar.

Bokslut och verksamhetsberättelse ska vara de auktoriserade revisorerna tillhanda senast 
tre månader före årsmötet.

4.7 § Medlemsföreningar

Medlemsföreningar är de föreningar som är anslutna till och därmed bygger upp förbundet.
Medlemsföreningarna är egna juridiska personer med egna styrelser, stadgar och 
årsmöten. Medlemsföreningen ska efter bildandet skicka in sitt lokala årsmötesprotokoll, 
sina stadgar och sina kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen, eller annan utsedd 
kontaktperson.

Efter det kan förbundsstyrelsen fastställa medlemsföreningen som en del av Rädda 
Barnens Ungdomsförbund.

4.7 § a. Lokala föreningar

Lokala föreningar är de medlemsföreningar som är Rädda Barnens Ungdomsförbunds 
lokala sammanslutningar av medlemmar i en kommun, i en stadsdel eller på en ort 
någonstans i landet. Förbundsstyrelsen fastställer inte bara dessa medlemsföreningar som 
del av Rädda Barnens Ungdomsförbund utan fastställer också deras upptagningsområde.

Alla medlemmar i förbundet blir medlem i den medlemsförening som omfattar det område 
medlemmen bor i. Det är möjligt att byta medlemsförening genom att anmäla detta till 
förbundsstyrelsen, eller annan utsedd kontaktperson.



4.8 § Delegation av beslutsrätt till anställda

Förbundsstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper 
av ärenden till anställd personal. För dessa ärenden ska en skriftlig delegationsordning 
upprättas.

De beslut som fattas på delegation från förbundsstyrelsen ska snarast efter beslutet 
kommuniceras till förbundsordförande/n, eller annan av förbundsstyrelsen utsedd 
kontaktperson.

Även tillfälligt arvoderad förtroendevald i förbundet kan på det här sättet tilldelas 
delegerad beslutsrätt.

4.9 § Delegation av beslutsrätt till andra grupper

Förbundsstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper 
av ärenden till annan tillfällig eller permanent grupp inom förbundet – exempelvis 
medlemsföreningar. Förbundsstyrelsen kan inte delegera beslutsrätt till 
verksamhetsrevisorer, ekonomiska revisorer eller valberedning.

För dessa delegerade ärenden ska en skriftlig delegationsordning upprättas.

De beslut som fattas på delegation från förbundsstyrelsen ska snarast efter beslutet 
kommuniceras till förbundsordförande/n, eller annan av förbundsstyrelsen utsedd 
kontaktperson.

4.10 § Undergrupper med delegerad beslutsrätt från förbundsstyrelsen

Utöver det som står föreskrivet i 4.9 § gäller för undergrupper med delegerad beslutsrätt 
även:

Gruppen är beslutsmässig när samtliga undergruppens medlemmar kallats och då minst 
halva antalet medlemmar är närvarande.

För alla beslut krävs absolut majoritet bland undergruppens samtliga medlemmar.

Vid lika röstetal bordläggs frågan till nästa ordinarie möte. Om beslut i frågan inte kan 
vänta, eller lika röstetal uppstår även efter bordläggning hänskjuts frågan till förbundets 
förbundsstyrelse.

Vid beslutsmöte med undergruppen ska beslutsprotokoll föras. Protokollet ska justeras av 
mötesordförande, mötessekreterare och en protokolljusterare.

4.11 § Tidig avgång av förtroendevalda

En förtroendevald anses ha avgått från sitt uppdrag när en underskriven begäran om att 
entledigas inkommit till förbundsstyrelsen.

Om den förtroendevalda avgår före mandattidens slut kan förbundsstyrelsen, 
valberedningen och verksamhetsrevisorerna adjungera en tillfällig ersättare till sin grupp i 
dennes ställe fram till och med nästa barnrättskongress. På barnrättskongressen 
genomförs fyllnadsval för eventuell återstående tid av mandatperioden.



Adjungerad ledamot anses vara fullvärdig ledamot av gruppen.

Valberedningen ska vara behjälplig i att utse adjungerade till verksamhetsrevisorer och 
förbundsstyrelse.

Kap. 5 – STADGAR FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR

5.1 § Medlemsföreningens bildande

När en ny medlemsförening bildas ska medlemsföreningen skicka in sitt lokala 
årsmötesprotokoll och sina kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen, eller annan utsedd 
kontaktperson. Medlemsföreningen ska också anta egna stadgar som går i linje med Rädda 
Barnens Ungdomsförbunds värderingar och demokratiska organisering, samt skicka in 
dessa stadgar tillsammans med årsmötesprotokollet och kontaktuppgifterna. 
Förbundsstyrelsen fastställer medlemsföreningen som en del av Rädda Barnens 
Ungdomsförbund och beslutar också om dess eventuella upptagningsområde.

5.2 § Medlemsföreningens namn och område

Förbundsstyrelsen beslutar om eventuellt upptagningsområde och ansvarsområde för 
medlemsföreningar.

5.3 § Medlemsföreningens uppgift

Medlemsföreningarna har ett antal uppgifter. De ska:
Arbeta i enlighet med barnrättskongressens beslut. Bedriva ett aktivt barnrättsarbete.
Skapa opinion kring och aktivt arbeta för barns rättigheter i Sverige.
Erbjuda medlemmar ett aktivt och meningsfullt medlemskap.
Utöver detta beslutar medlemsföreningen själv om sin verksamhet.

5.4 § Medlemsföreningarnas årsmöte

Det lokala årsmötet är medlemsföreningarnas högsta beslutande organ. Det ska hållas 
senast den sista februari varje år.

Kallelse till det lokala årsmötet ska skickas till alla medlemsföreningens medlemmar senast 
tio dagar innan årsmötet äger rum. Alla medlemsföreningens medlemmar har rätt att 
närvara, yttra sig och rösta på det lokala årsmötet.

En medlem som vill lägga fram ett förslag – en motion – på det lokala årsmötet gör det 
direkt på årsmötet. Beslut ska fattas på alla motioner.

Vid det lokala årsmötet ska följande behandlas:

1. Fastställande av röstlängd för det lokala årsmötet

2. Val av ordförande för det lokala årsmötet

3. Val av övriga mötesfunktionärer

4. Fråga om mötet är korrekt utlyst



5. Fastställande av föredragningslista

6. Information från Rädda Barnens Ungdomsförbund

7. a) Medlemsföreningens styrelses verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

b) Medlemsföreningens balans- och resultaträkning för det föregående räkenskapsåret

8. Eventuella berättelser från auktoriserade revisorer eller verksamhetsrevisorer över 
medlemsföreningens styrelses förvaltning under verksamhetsåret och det föregående 
räkenskapsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för medlemsföreningens styrelse för tiden sedan förra lokala 
årsmötet

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

11. Behandling av motioner

12. Medlemsföreningens motioner till Rädda Barnens Ungdomsförbunds barnrättskongress

13. Val av

a) minst en medlemsföreningsordförande för en tid av ett år

b) minst två medlemsföreningsledamöter för en tid av ett år

c) minst en revisor samt en ersättare för denna för en tid av ett år

14. Övriga årsmötesfrågor

5.5 § Medlemsföreningens extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas på begäran av:
- medlemsföreningens styrelse
- Berörd revisor och dess ersättare
- Minst hälften av medlemmarna inom medlemsföreningen
- Förbundsstyrelsen

Alla medlemsföreningens medlemmar ska bjudas in till det extra årsmötet. Kallelse till det 
extra årsmötet ska skickas till alla medlemsföreningens medlemmar senast tio dagar innan 
det extra årsmötet äger rum.

Vid extra årsmöten medlemsföreningar anses medlemmar närvara även via telefon eller 
liknande hjälpmedel.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på det extra årsmötet.

5.6 § Medlemsföreningens styrelse

Styrelsen för medlemsföreningen består av minst en ordförande och minst två ledamöter. 
En av medlemmarna i styrelsen ska vara medlemsföreningens kontaktperson utåt och en 
ska vara kontaktperson gentemot förbundsstyrelsen.



Medlemsföreningens ordförande och ledamöter väljs på en tid av ett år. För att vara valbar 
till styrelsen eller verksamhetsrevisor krävs medlemskap i Rädda Barnens 
Ungdomsförbund vid tiden för valet.

Styrelsen för medlemsföreningen har ett antal uppgifter. De ska:

- Leda och samordna medlemsföreningens arbete

- Ansvara för medlemsföreningens verksamhetsplanering och ekonomi

- Anordna årsmöte i enlighet med stadgarna

- Verkställa årsmötets beslut

- Rapportera medlemsföreningens revision till förbundsstyrelsen, eller annan utsedd 
kontaktperson

- I övrigt fastställa sina egna arbetsformer

Styrelsen utser minst en firmatecknare inom sig.

5.7 § Medlemsföreningens revision

Medlemsföreningens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer, som ska avge
revisionsberättelse. Revision kan även företas av revisor utsedd av förbundsstyrelsen.

Medlemsföreningens årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, eventuell resultat- och 
balansräkning samt eventuell revisionsberättelse redovisas till kansliet senast den första 
mars.

5.8 § Medlemsföreningens upplösning

En medlemsförening upplöses efter beslut av minst fem sjättedelar (5/6) av närvarande 
röstberättigade medlemmar vid ett årsmöte, eller efter beslut av förbundsstyrelsen om en 
medlemsförening varit inaktiv under minst ett år eller brutit mot Rädda Barnens 
Ungdomsförbunds grundidé. Om en medlemsförening upplöses tillfaller alla tillgångar och 
handlingar Rädda Barnens Ungdomsförbund.


