Stadgar för RBUF _____________
Mom 1. Föreningsform
Medlemsgruppens namn är RBUF _______
Medlemsgruppen är en ideell förening. Medlemsgruppen är ansluten till Rädda Barnens
Ungdomsförbund.
Mom2. Föreningssäte
Medlemsgruppen har sitt säte i __________
Mom 3. Syfte
Medlemsgruppens syfte är att verka för att barnkonventionen efterlevs och
respekteras samt att barn och får makt och möjligheter att kunna
förändra sin och andra barns situation, här och nu.
Medlemsgruppen ska bedriva ett aktivt barnrättsarbete. Skapa opinion kring och arbeta
med barns rättigheter i Sverige. Erbjuda medlemmar ett aktivt och meningsfullt
medlemskap. Medlemsgruppen arbetar i enlighet med barnrättskongressens beslut.
Mom 4. Verksamhetsår
Verksamhetsåret är mellan 1 januari-31 december. Ordinarie årsmöte hålls innan sista
februari.
Mom 5. Medlemmar
Som medlemmar antas intresserade privatpersoner upp till och med 25 år som godkänner
dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen anmälan sitt
medlemskap till lokalgruppen eller förbundet.
Mom 6. Styrelsens
Föreningens styrelse består av en ordförande och 2 till 5 ledamöter. Styrelsen väljs på
ordinarie eller extra insatt årsmöte och tillträder direkt efter valet. Styrelsens mandatperiod
varar till nästa årsmöte.
Mom 7. Verksamhetsrevisorer
Medlemsgruppen behöver minst en och max 2 verksamhetsrevisorer.
Verksamhetsrevisorerna granskar styrelsens arbete utifrån stadgan och andra
årsmötesbeslut.
Om medlemsgruppen inte kan välja en revisor, kan de nationella revisorerna för Rädda
Barnens Ungdomsförbund användas.
Mom 8. Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet vid
behov välja en valberedning. Valberedningen består av ett udda antal personer, dock
minst 2 och max 3.
Mom 9. Ordinarie årsmöte
Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet. För att vara behörigt utlyst måste
medlemsgruppens medlemmar meddelas minst 10 dagar i förväg. Följande punkter ska
alltid behandlas på ordinarie årsmöte.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mötets öppnande
Mötets behörighet (=fråga om mötet är korrekt utlyst)
Justering av röstlängd
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justerare och rösträknare
Fastställande av dagordning
Information från RBUF
Behandling av inskickade motioner
Medlemsgruppens motioner till Rädda Barnens Ungdomsförbunds
barnrättskongress
Verksamhetsberättelse om föregående år
Verksamhetsrevisorernas berättelse om föregående år
Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Fastställande om ny verksamhetsplan
Val av styrelse
a) Val av medlemsgruppsordförande
b) Val av styrelseledamöter
Val av verksamhetsrevisor
Övriga frågor
Mötets avlutande

Mom 10. Extra årsmöte
Om medlemsgruppens styrelse, verksamhetsrevisor, förbundsstyrelsen eller minst hälften
av lokalgruppens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra insatt årsmöte. Vid
giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt
måste lokalgruppens medlemmar kallas minst 10 dagar i förväg. På extra årsmöte kan
bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
Vid extra årsmöte anses medlemmar närvara även via telefon eller liknande hjälpmedel.
Mom 11. Rösträtt
Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmötet. Vid lika röstetal får sittande
medlemsgruppsordföranden avgöra.
Mom 12. Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmötet avgörs med enkel majoritet om inget annat anges i
stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika
röstetal får sittande lokalgruppsordförande avgöra.
Mom 13. Stadgeändring
Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas genom
enkel majoritet. Ändring av stadgan ska meddelas ungdomsförbundet.
Mom 14. Upplösning
Förslag om medlemsgruppens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Beslut om
upplösning får endast tas om det framgått i kallelsen. En lokalgrupp upplöses efter beslut
av fem sjättedelar 5/6 av närvarande röstberättigade medlemmar vid ett årsmöte. Vid
upplösning ska medlemsgruppens skulder betalas. Därefter tillfaller kvarvarande tillgångar

förbundet.

