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INLEDNING
Svenska Blå Stjärnans riksungdomsförbund bildades i samband med Svenska Blå
Stjärnans riksstämma 2007, då en interimsstyrelse valdes. På organisationens första
ungdomsstämma 2009 fastställdes riksungdomsförbundets stadgar. Stadgarna ska
säkerställa medlemmarnas demokratiska rättigheter, att riksungdomsförbundet arbetar
självständigt och efter organisationens grundläggande värderingar.

1. UPPGIFTER OCH VERKSAMHET
Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund (RUF) är en ideell förening för
djurintresserade ungdomar. Organisationen arbetar efter demokratiska principer och är
religiöst och politiskt obunden. All verksamhet är drogfri och vänder sig främst till barn
och ungdomar upp till och med 25 år.
RUF bedriver självständigt barn--- och ungdomsverksamhet i enlighet med Svenska Blå
Stjärnans grundvärderingar och att sprida kunskap om djur och god djurhållning.
Verksamheten syftar till att:
•

Ge barn och ungdomar en förståelse för djur och deras behov, ett ekologiskt och
etiskt försvarbart förhållningssätt till djur och natur samt insikt om att människan
är en del av naturen och måste ta ansvar för den.

•

Engagera barn och ungdomar i föreningsverksamhet där de får möjlighet att
tillsammans med andra utveckla sitt fritidsintresse.

•

Genom att engagera äldre ungdomar som ledare för barn, ge en kunskap i
ledarskap som ungdomarna får nytta av i sin framtid.

•

Utbilda ungdomar i den demokratiska processen i föreningslivet.

•

Intressera ungdomar för Svenska Blå Stjärnans uppgifter och för att de ska
fortsätta sitt engagemang i organisationen även när de blir äldre.

Djurintresset är en gemensam nämnare för medlemmarna i både Svenska Blå Stjärnan
och RUF. Därför kan ett samarbete mellan medlemsorganisationerna i Svenska Blå
Stjärnan leda till givande generationsövergripande verksamhet.
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2. ORGANISATION
RUF är riksorganisation för Svenska Blå Stjärnans ungdomsavdelningar och
ungdomsdistrikt som bedriver ungdomsverksamhet på lokal och regional nivå. Svenska
Blå Stjärnans Ungdomsråd har fastställt det geografiska område som respektive
ungdomsavdelning/ungdomsdistrikt verkar inom. Verksamheten bedrivs enligt SBS---U:s
grundstadga. Stadgarna fastställs av respektive förenings årsmöte.
Ungdomsstämman är RUF:s beslutande organ.
Ungdomsrådet är RUF:s verkställande organ och har sitt säte i Stockholms län.

Organisationsplan
Ungdomsstämma
Kansli
Ungdomsråd
Ungdomsdistrikt

Kommittéer
Ungdomsavdelningar

2.1 UNGDOMSAVDELNINGAR
Ungdomsavdelningarna bedriver verksamhet på lokal nivå i enlighet med RUF:s
grundstadga.
En ungdomsavdelning omfattar normalt en kommun men det kan finnas flera
ungdomsavdelningar inom samma kommun och en ungdomsavdelning kan även omfatta
flera kommuner. Namnet bör ange vilket geografiskt område som omfattas.

2.2 UNGDOMSDISTRIKT
Om det finns flera ungdomsavdelningar inom ett regions--- eller landstingsområde har de
rätt att i egen regi bilda ungdomsdistrikt. Ansökan ska lämnas till Ungdomsrådet för
beslut.
Ungdomsdistrikten bedriver verksamhet enligt RUF:s grundstadga.

2.3 RÄKENSKAPSÅR
Organisationens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 --- 31/12.

2.4 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller på
annat sätt som styrelsen bestämmer.
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2.5 EKONOMISK ANSVARSFRIHET
För sina förpliktelser ansvarar Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund endast med
sina tillgångar.

3. MEDLEMSKAP
RUF består av individuella medlemmar upp till och med 25 år som är anslutna till
Svenska Blå Stjärnans medlemsorganisationer, dvs. ungdomsavdelningar, avdelningar
och förbund. Vid tecknande av medlemskap, ska medlemmen själv välja om denne vill
tillhöra RUF eller SBS.
Personer som är över 25 år och aktiva som funktionärer och ledare eller stödjande
familjemedlemmar till ungdomar, kan vara medlemmar i RUF.
I de områden där det finns både Svenska Blå Stjärnans förbund och RUF:s
ungdomsavdelningar bör alla medlemmar upp till och med 25 år vara anslutna till
ungdomsavdelning. Medlemmar i åldrarna 15---25 år kan även vara anslutna till förbund.
Medlem ska följa RUF:s stadgar, bestämmelser och föreskrifter.

3.1 MEDLEMSAVGIFT
Enskild person kan bli medlem genom att betala medlemsavgift till RUF. RUF och
ungdomsavdelningarna delar sedan på medlemsavgifterna enligt den storleksfördelning
som ungdomsstämman beslutar. Medlemsavgiftens storlek beslutas av ungdomsstämman.
En medlem som är mellan 16–25 år och erlagt sin medlemsavgift till RUF har dessutom
rösträtt i det lokala SBS förbundet. Medlemmar som inte erlagt sin avgift före 31/3 varje år
stryks automatiskt ur medlemsregistret.

3.2 MEDLEMSORGANISATION
Till Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund (RUF) kan medlemsorganisation ansluta
sig, det vill säga ungdomsavdelningar och ungdomsdistrikt. För att vara ansluten som
medlemsorganisation i RUF krävs att organisationen uppfyller följande kriterier:
-

-

Har antagit egna stadgar som följer god förenings sed samt ligger i linje med
RUFs stadgar och verksamhet.
Arbetar i demokratiskordning samt är politiskt och religiöst obundet.
Minst 60% av organisationens medlemmar är röstberättigade och mellan 6---25 år.
Organisationens styrelse bör spegla ungdomsverksamheten och ha 60% av
ledamöterna under 25 år. Det ska endast vara i undantag som mer än 40% av styrelsen
är över 25år.
Har verksamhet som inte enbart är av tillfällig karaktär och riktar sig till barn och unga
samt följer riktlinjen om 60% under 25 år i sina aktiviteter med visst undantag för
familjeaktiviteter.
7
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Medlemmarna i organisationen har aktivt valt sitt medlemskap.
Organisationen har årsmöte senast den 28 februari varje år och skickar därefter in
följande handlingar till Ungdomsrådet: Protokoll från årsmöte, antagna stadgar,
årsredovisning, verksamhetsplan, konstituerande mötesprotokoll samt budget för
kommande verksamhetsår.
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4. UNGDOMSSTÄMMA
Ungdomsstämma hålls vart annat år i samband med Svenska Blå Stjärnans Riksstämma.
Ungdomsrådet skickar ut kallelse till ungdomsavdelningar (samt till ungdomsdistrikt för
kännedom) senast 12 veckor före Ungdomsstämman. Styrelsens propositioner skickas
ut senast 10 veckor före Ungdomsstämman. Ungdomsrådet ska ha motioner från
ungdomsavdelningar och ungdomsdistrikt senast 8 veckor före Ungdomsstämman.
Ombuden ska ha de handlingar som ska behandlas på Ungdomsstämman senast 2
veckor före stämman. Samtliga handlingar som nämns i detta stycke ska skickas ut på
ett sätt som kommer avdelningen till del

4.1 EXTRA UNGDOMSSTÄMMA
Extra ungdomsstämma ska hållas när något av nedanstående föreligger:
•

Ungdomsrådet anser att det är nödvändigt.

•

Om minst en tredjedel (1/3) av ungdomsavdelningarna har begärt det. Begäran
ska ske
skriftligen och anledningen ska anges.

•

Om hälften av antalet medlemmar i RUF har begärt det. Begäran ska ske
skriftligen och anledningen ska anges.

•

Om revisorerna begär det. Senast 30 dagar efter det att en begäran om extra
ungdomsting kommit till Ungdomsrådet ska en kallelse, tillsammans med
handlingar, till extra ungdomsstämma sändas ut till ungdomsavdelningar (samt till
ungdomsdistrikten för kännedom). Den extra Ungdomsstämman ska hållas
tidigast 3 veckor efter kallelsen skickats ut och senast 3 månader efter det att
begäran kommit in.

Vid extra ungdomsstämma ska endast punkterna 1 – 5, i paragraf 4.8, behandlas och
sedan den eller de frågor som angivits i kallelsen.

4.2 OMBUD OCH RÖSTRÄTT
Varje ungdomsavdelning har en röst på ungdomsstämman, varje avdelning får en extra
röst per 50 röstberättigade medlemmar. En ungdomsavdelning kan ha maximalt 6
röster. Ombud väljs på ungdomsavdelningens årsmöte som föregår ungdomsstämman.
Ombudet ska representera ungdomsavdelningen och därmed vara väl insatt i de åsikter
som råder i avdelningen och föra deras röst på ungdomsstämman.
Ledamot i Ungdomsrådet kan inte vara ombud. Endast ombud har rösträtt.
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4.3 NÄRVARO--- OCH YTTRANDERÄTT
Samtliga medlemmar i RUF och SBS, revisorer samt personal anställd av RUF och SBS har
närvaro--- och yttranderätt. Andra än ovanstående kan inbjudas av ungdomsrådet och kan
få yttranderätt om ungdomsstämman bestämmer det.

4.4 BESLUTSMÄSSIGHET, OMRÖSTNING OCH BESLUT
Ungdomsstämman är beslutsmässigt med det antal ombud som är närvarande. All
omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärts.
För beslut krävs att minst hälften av de representerade rösterna är överens. För ändring
av dessa stadgar se punkt 8.
Vid lika röstetal mellan flera alternativ ska röstning ske endast mellan de alternativ som
fått lika röstetal, om även denna omröstning ger lika röstetal ska lotten avgöra. Detta
gäller även vid personval.

4.5 MOTIONER
Motionsrätt har ungdomsavdelningar och ungdomsdistrikt. Motioner ska ha kommit till
styrelsen senast 8 veckor innan Ungdomsstämman. Ungdomsrådet ska yttra sig över alla
motioner och skicka motioner och yttrande till ombuden så att de har dem senast 2
veckor före Ungdomsstämman.
Motioner som är ändringsförslag till styrelsens propositioner behandlas i anslutning till
respektive proposition.

4.6 VALBARHET
För att kunna väljas till förtroendeuppdrag ska man vara medlem i RUF och aktiv inom
ungdomsverksamheten. Undantagna är revisorerna och stämmoordförande, vilka kan
väljas utanför medlemsgruppen. Anställd i riksorganisationen kan inte väljas till
förtroendeuppdrag.

4.7 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid styrelsesammanträde, ungdomsstämma och extra
ungdomsstämma. Vid styrelsemöte ska protokollet justeras av mötesordförande och en
särskilt utsedd protokolljusterare. Vid ungdomsstämma och extra ungdomsstämma ska
det justeras av ordförande och två särskilt utsedda protokolljusterare.
Om en medlem, ett ombud eller en ledamot är helt emot ett beslut, har hon/han rätt att
få sin åsikt införd i protokollet.
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4.8 ÄRENDEN VID UNGDOMSSTÄMMA
1.

Val av ordförande för Ungdomsstämman

2.

Anmälan av styrelsens val av sekreterare för Ungdomsstämman

3.

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet

4.

Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst

5.

Fastställande av röstlängd

6.

Ungdomsrådets årsredovisning för de senaste 2 verksamhetsåren

7.

Fastställande av resultat--- och balansräkning samt beslut om årens resultat

8.

Revisorernas berättelse över Ungdomsrådets förvaltning under de senaste 2 åren

9.

Fråga om ansvarsfrihet för Ungdomsrådet för den tid som revisionen avser

10.

Fastställande av arvoden

11.

Fastställande av Ungdomsrådets förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

12.

Behandling av budget för kommande verksamhetsår

13.

Behandling av propositioner

14.

Behandling av motioner

15.

Fastställande av medlemsavgift för de kommande två (2) verksamhetsåren

16.

Val av två ordförande på 2 år (I samband med valet ska samtliga kandidater för posterna ges
möjlighet att presentera sig för stämman)

17.

Val av 4 övriga styrelseledamöter på 2 år (I samband med valet ska samtliga kandidater för
posterna ges möjlighet att presentera sig för stämman)

18.

Val av 2 revisorer jämte personliga suppleanter för en tid av 2 år. Minst en av de ordinarie
revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad.

19.

Val av 3 ledamöter att utgöra valberedning t.o.m. nästa Ungdomsting, av vilka en utses som
sammankallande

20.

Ungdomsstämmans avslutande
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5. UNGDOMSRÅDET
Ungdomsrådet är RUF:s styrelse.
Ungdomsrådet leder och samordnar RUF:s verksamhet och förvaltar dess medel.
Ungdomsrådet utser/anställer eventuella ungdomskonsulenter.

5.1 UNGDOMSRÅDETS SAMMANSÄTTNING
Ungdomsrådet består av ordförande, vice ordförande och ytterligare 4 ledamöter, valda
av Ungdomsstämman. I styrelsen bör minst 4 personer vara under 25 år, minst
ordförande och en ledamot ska vara över 18 år. Samtliga ledamöter bör vara minst 16
år. Styrelseledamöter tillträder omedelbart efter det Ungdomsstämma där de blivit
valda.
Svenska Blå Stjärnans Centralstyrelse får utse en representant att sitta med som
adjungerad när Ungdomsrådet sammanträder.
Ungdomsrådet får adjungera annan person. Adjungerade har yttrande--- och förslagsrätt
men inte rösträtt. Adjungerad äger rätt att få sin särskilda mening antecknad till
protokollet.

5.2 MANDATTID
Hela styrelsen väljs på en mandattid av 2 år.

5.3 KOMMITTÉER
Ungdomsrådet kan utse kommittéer att arbeta med specifika frågor. Kommittéerna kan
bestå av ledamöter från ungdomsrådet och/eller andra personer som anses lämpliga.

5.4 UNGDOMSRÅDETS SAMMANTRÄDEN
Ungdomsrådet sammanträder efter kallelse från ordförande eller om minst två
ledamöter begär det.
Ungdomsrådet är beslutsmässigt när alla ledamöter kallats och minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Ordförande har utslagsröst om det blir lika röstetal vid
omröstning.

6. VALBEREDNING
Valberedningen ska inför Ungdomsstämman ge förslag på kandidater till de poster som
är upptagna i dagordningarna. De föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade och ha
accepterat nomineringen. Valberedningen bör verka för att ungdomsrådet blir så
allsidigt sammansatt som möjligt med hänsyn till organisationens syfte och uppgifter.
Valberedningen ska, senast den 1 december året innan Ungdomsstämman hålls,
skriftligen fråga sittande Ungdomsråd om de kandiderar för kommande mandatperiod.
Senast 1 februari samma år som Ungdomsstämman äger rum, ska valberedningen
meddela styrelsen, ungdomsavdelningar och ungdomsdistrikt vilka förtroendevalda som
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avböjt och accepterat att sitta kvar. Senast den 1 april ska valberedningen ha
nomineringarna till de olika poster som ska väljas på Ungdomsstämman. I
valberedningens förslag till Ungdomsråd ska alla nominerade personer redovisas.
I valberedningens uppdrag ingår också att lämna förslag i andra ärenden, dels i ärenden
som står upptagna i stadgan och dels då styrelsen inte kan lägga förslag på grund av jäv.
Valberedningen ska fortlöpande under hela mandatperioden följa verksamheten inom

7. REVISORER OCH REVISION
RUF. Till valberedningen kan endast väljas medlemmar, som inte har någon annan
förtroendepost i RUF centralt.
Minst en av ordinarie revisorer och en suppleant ska vara auktoriserad revisor.
Mandattiden för revisorer och revisorssuppleanter är 2 år.
Medlem som väljs till revisor och revisorssuppleant får inte samtidigt inneha annan
förtroendepost i RUF centralt. Revisor kan också väljas utanför medlemsgruppen.
Avgående styrelseledamot kan inte väljas till revisor förrän ett år förflutit efter
avgången.
Revisorerna ska fortlöpande under året ta del av föreningens räkenskaper,
ungdomsstämmo--- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Revisorerna ska senast den 1 mars ha alla de handlingar som krävs för revisionen.
Revisionen ska vara avslutad inom 1 månad efter det att revisorerna fått handlingarna.

8. STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av stadgarna kan lämnas av Ungdomsrådet, ungdomsavdelningar och
ungdomsdistrikt genom motion till Ungdomsstämman.
För att beslutet ska vara giltigt krävs att minst 2/3 majoritet av de röstberättigade som är
närvarande är överens.

9. STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som
inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av Ungdomsrådet.
Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att inte väcka talan vid allmän
domstol i sådana frågor.
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10. UTESLUTNING
Medlem som uppenbart skadar RUF:s verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av
Ungdomsstämman fattade beslut, kan av ungdomsrådet uteslutas ur RUF.
Uteslutning gäller omedelbart efter det att ungdomsrådets protokollförda beslut
justerats. Den uteslutne kan begära att få beslutet om uteslutning prövat vid nästa
Ungdomsstämma.

11. UPPLÖSNING
Beslut om RUF:s upplösning fattas vid 2 på varandra följande Ungdomsstämmor. Av
dessa ska ett vara ordinarie. Det ska vara minst två månader mellan
Ungdomsstämmorna. För beslut krävs minst 2/3 majoritet.
Den sista stämman beslutar om hur RUF:s kvarvarande medel ska disponeras.

13
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UNGDOMSAVDELNING
1 UPPGIFTER OCH VERKSAMHET
Ungdomsavdelningen har verksamhet för barn och ungdomar upp till 25 år.
Ledorden för RUF är kunskap, kamratskap, erfarenhet och omtanke.
I ungdomsavdelningen vill vi att våra medlemmar ska få
• kunskap för att kunna ta hand om djur på bästa sätt
• uppleva kamratskap med andra djurintresserade
• erfarenhet av att umgås och handskas med djur
• lära sig omtanke om både människor och djur

2 ORGANISATION
.......................................................................... ungdomsavdelning är lokal organisation
för Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund. Verksamheten bedrivs enligt RUF:s
grundstadga. Stadgarna är fastställda av ungdomsavdelningens årsmöte år
................ Årsmöte och extra årsmöte är ungdomsavdelningens beslutande organ.
Styrelsen är ungdomsavdelningens verkställande organ och har sitt säte i
....................................................................

2.1 RÄKENSKAPSÅR
Organisationens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 --- 31/12.

2.2 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller på
annat sätt som styrelsen bestämmer, där dessa ska vara myndiga.

2.3 EKONOMISK ANSVARSFRIHET
För sina förpliktelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.
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3 MEDLEMSKAP
RUF består av individuella medlemmar upp till och med 25 år som är anslutna till
Svenska Blå Stjärnans medlemsorganisationer, dvs. ungdomsavdelningar, avdelningar
och förbund. Vid tecknande av medlemskap, ska medlemmen själv välja om denne vill
tillhöra RUF eller SBS.
Personer som är över 25 år och aktiva som funktionärer och ledare eller stödjande
familjemedlemmar till ungdomar, kan vara medlemmar i RUF.
I de områden där det finns både Svenska Blå Stjärnans förbund och RUF:s
ungdomsavdelningar bör alla medlemmar upp till och med 25 år vara anslutna till
ungdomsavdelning. Medlemmar i åldrarna 15---25 år kan även vara anslutna till förbund.
Medlem ska följa RUF:s stadgar, bestämmelser och föreskrifter.

3.1 MEDLEMSAVGIFT
Enskild person kan bli medlem genom att betala medlemsavgift till RUF. RUF och
ungdomsavdelningarna delar sedan på medlemsavgifterna enligt den storleksfördelning
som ungdomsstämman beslutar. Medlemsavgiftens storlek beslutas av ungdomsstämman.
En medlem som är mellan 16–25 år och erlagt sin medlemsavgift till RUF har dessutom
rösträtt i det lokala SBS förbundet. Medlemmar som inte erlagt sin avgift före 31/3 varje år
stryks automatiskt ur medlemsregistret.

4. ORDINARIE ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls varje år senast 28 februari på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Styrelsen skickar ut kallelse till alla medlemmar i ungdomsavdelningen (samt
till ungdomsdistrikt och ungdomsråd för kännedom) senast 4 veckor före årsmötet, på
ett sätt som kommer medlemmen personligen till del. Årsmöteshandlingarna bör skickas
till medlemmarna senast 1 vecka innan årsmötet. Om inte det kan ske, ska handlingarna
finnas tillgängliga på årsmötet och de medlemmar som begär det ska få handlingarna
hemskickade innan mötet. Om ungdomsavdelningen inte haft årsmöte inom stadgeenlig
tid, har RUF rätt att förvalta ungdomsavdelningens medel till dess verksamheten
återupptas och en ny styrelse utsetts.

4.1 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte ska hållas när något av nedanstående föreligger:
--Styrelsen anser att det är nödvändigt.
Om minst en tredjedel (1/3) av ungdomsavdelningens medlemmar har begärt det.
Begäran ska ske skriftligen och anledningen ska anges.
Om revisorerna eller Ungdomsrådet begär det.
Senast 14 dagar efter det att en begäran om extra årsmöte kommit till styrelsen ska en
kallelse, tillsammans med handlingar, sändas ut till medlemmarna (samt till Ungdomsrådet och
ev. ungdomsdistrikt för kännedom). Det extra årsmötet ska hållas tidigast 2 veckor efter
kallelsen skickats ut och senast 1 månad efter det att begäran kommit in.
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Vid extra årsmöte ska endast punkterna 1 – 5, i paragraf 4.8, behandlas och sedan den eller de
frågor som angivits i kallelsen.

4.2 RÖSTRÄTT
Varje medlem i ungdomsavdelningen har en röst på årsmötet. Röstning genom ombud är inte
tillåten.
Styrelsen får inte delta i beslut som gäller styrelsens ansvarsfrihet, förvaltning samt val av
styrelse, revisorer och valberedning.

4.3 NÄRVARO--- OCH YTTRANDERÄTT
Samtliga medlemmar i RUF och SBS, revisorer samt personal anställd av RUF och SBS har
närvaro--- och yttranderätt. Andra än ovanstående kan inbjudas av styrelsen och kan få
yttranderätt om årsmötet bestämmer det.

4.4 BESLUTSMÄSSIGHET, OMRÖSTNING OCH BESLUT
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. All omröstning sker
öppet om inte sluten omröstning begärts.
För beslut krävs att minst hälften av de representerade rösterna är överens. För ändring av
dessa stadgar se punkt 8.
Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst under förutsättning att denne är
röstberättigad, i annat fall avgör lotten. Vid lika röstetal i personval ska lottning ske.

4.5 MOTIONER
Motionsrätt har medlemmarna i ungdomsavdelningen. Motionerna ska ha kommit till styrelsen
senast 2 veckor innan årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över alla motioner och bifoga med
yttrandena i årsmöteshandlingarna. Motioner som avslagits av ungdomsavdelningens årsmöte
kan föras vidare till Ungdomsrådet. Avslagsmotiveringen ska bifogas.
Motioner som är ändringsförslag till styrelsens propositioner behandlas i anslutning till
respektive proposition.

4.6 VALBARHET
För att kunna väljas till förtroendeuppdrag ska man vara medlem i RUF och aktiv inom
ungdomsverksamheten. Undantagna är revisorerna och stämmoordförande, vilka kan väljas
utanför medlemsgruppen.

4.7 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid styrelsesammanträde, ordinarie årsmöte och extra årsmöte. Vid
styrelsemöte ska protokollet justeras av mötesordförande och en särskilt utsedd
protokolljusterare. Vid ordinarie årsmöte och extra årsmöte ska det justeras av ordförande och
två särskilt utsedda protokolljusterare.
Om en medlem eller en ledamot är helt emot ett beslutat, har hon/han rätt att få sin åsikt
införd i protokollet.
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4.8 ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE
1.

Val av ordförande för årsmötet

2.

Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet

3.

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet

4.

Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst

5.

Fastställande av röstlängd

6.

Fastställande av stadgar

7.

Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

8.

Fastställande av resultat--- och balansräkning samt beslut om årens resultat

9.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande
verksamhetsåret
12. Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
13. Behandling av propositioner
14. Behandling av motioner
15. Val av ordförande på 1 år
16. Val av minst 2 övriga styrelseledamöter på 1 år
17. Eventuellt val av suppleanter på 1 år
18. Val av 2 revisorer jämte personliga suppleanter för en tid av 1 år.
19. Val av 3 ledamöter att utgöra valberedning t.o.m. nästa årsmöte, av vilka en utses som
sammankallande
20. Val av ett (1) ombud till Ungdomsstämman det år då detta infaller
21. Stämmans avslutande
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5. STYRELSEN
Styrelsen leder och samordnar ungdomsavdelningens verksamhet och förvaltar dess
medel.

5.1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och minst 2 ledamöter, varav minst 1 bör vara under 25
år. Anser årsmötet det lämpligt får även suppleanter väljas. Styrelsen fördelar själv
posterna vice ordförande, sekreterare, kassör samt medlemsansvarig och övriga
befattningar som behövs. Kassören ska vara myndig och kan väljas utanför styrelsen.
Styrelsen tillträder omedelbart efter det årsmöte där den blivit vald. Styrelsen får
adjungera annan person. Adjungerade har yttrande--- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Adjungerad äger rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

5.2 MANDATTID
Hela styrelsen väljs på en mandattid av 1 år.

5.3 ARBETSGRUPPER
Styrelsen kan utse arbetsgrupper att arbeta med specifika frågor. Arbetsgrupperna kan
bestå av ledamöter från styrelsen och/eller andra personer som anses lämpliga.

5.4 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller om minst två ledamöter
begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter kallats och minst hälften av ledamöterna
är närvarande. Ordförande har utslagsröst om det blir lika röstetal vid omröstning.

6. VALBEREDNING
Valberedningen består av 3 personer varav en utses som sammankallande. Personerna i
valberedningen bör ha god personkännedom och vara väl förtrogna med RUF:s
verksamhet.
Valberedningen ska inför årsmötet ge förslag på kandidater till de poster som är
upptagna i dagordningen. De föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade och ha
accepterat nomineringen. Valberedningen bör verka för att styrelsen blir så allsidigt
sammansatt som möjligt med hänsyn till organisationens syfte och uppgifter.
Valberedningen ska senast den 1 februari lämna förslag på nomineringar till de olika
poster som ska väljas på årsmötet. Valberedningens förslag ska bifogas
årsmöteshandlingarna.
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7. REVISORER OCH REVISION
Till valberedningen kan endast väljas medlemmar, som inte har någon annan
förtroendepost i ungdomsavdelningens styrelse.
Medlem som väljs till revisor eller revisorssuppleant får inte samtidigt inneha annan
förtroendepost i ungdomsavdelningen. Revisor kan också väljas utanför
medlemsgruppen. Avgående styrelseledamot kan inte väljas till revisor förrän ett år
förflutit efter avgången.
Revisorerna ska fortlöpande under året ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes--- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Revisorerna ska senast 4 veckor innan årsmötet ha alla de handlingar som krävs för
revisionen. Revisionen ska vara avslutad inom 2 veckor efter det att revisorerna fått
handlingarna och då överlämna revisionsberättelsen till styrelsen.

8. STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmötet med minst 2/3 majoritet.
Stadgeändringarna ska informeras till Ungdomsrådet i samband med rapportering av
årsmöteshandlingar.

9. STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som
inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av Ungdomsrådet.
Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att inte väcka talan vid allmän
domstol i sådana frågor.

10. UPPLÖSNING
Beslut om ungdomsavdelningens upplösning fattas vid 2 på varandra följande årsmöten.
Av dessa ska ett vara ordinarie. Det ska vara minst två månader mellan årsmötena och
för det sista mötet ansvar Ungdomsrådet. För beslut krävs minst 2/3 majoritet.
Kvarvarande medel förvaltas av RUF.
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UNGDOMSDISTRIKT
1 UPPGIFTER OCH VERKSAMHET
Ungdomsdistriktets uppgift är att vara en samordnande länk för ungdomsavdelningarna inom
ett län eller en region.

2 ORGANISATION
.......................................................................... ungdomsdistrikt är regional organisation för
Svenska Blå Stjärnans Riksungdomsförbund.
Verksamheten bedrivs enligt RUF:s grundstadga och bestämmelserna för landstings--/regionsbidrag. Stadgarna är fastställda av ungdomsdistriktets årsmöte år ................ Årsmöte
och extra årsmöte är ungdomsdistriktets beslutande organ.
Styrelsen är ungdomsdistriktets verkställande organ och har sitt säte i
........................................................................

2.1 RÄKENSKAPSÅR
Organisationens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 --- 31/12.

2.2 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller på annat
sätt som styrelsen bestämmer, där dessa ska vara myndiga.

2.3 EKONOMISK ANSVARSFRIHET
För sina förpliktelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.

3 MEDLEMSKAP
Som medlem räknas den som är medlem i någon av de ungdomsavdelningar som är anslutna till
ungdomsdistriktet.

4. ORDINARIE ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls varje år i före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Styrelsen skickar ut kallelse till alla medlemmar i ungdomsavdelningen
(samt till ungdomsdistrikt och ungdomsråd för kännedom) senast 4 veckor före
årsmötet, på ett sätt som kommer medlemmen personligen till del. Årsmöteshandlingarna bör
skickas till medlemmarna senast 1 vecka innan årsmötet. Om inte det kan ske, ska
handlingarna finnas tillgängliga på årsmötet och de medlemmar som begär det ska få
handlingarna hemskickade innan mötet.
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4.1 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte ska hållas när något av nedanstående föreligger:
Styrelsen anser att det är nödvändigt.
Om minst en tredjedel (1/3) av ungdomsavdelningens medlemmar har begärt det.
Begäran ska ske skriftligen och anledningen ska anges.
Om revisorerna eller Ungdomsrådet begär det.
Senast 14 dagar efter det att en begäran om extra årsmöte kommit till styrelsen ska en
kallelse, tillsammans med handlingar, sändas ut till medlemmarna (samt till Ungdomsrådet och
ev. ungdomsdistrikt för kännedom). Det extra årsmötet ska hållas tidigast 2 veckor efter
kallelsen skickats ut och senast 1 månad efter det att begäran kommit in. Vid extra årsmöte ska
endast punkterna 1 – 5, i paragraf 4.8, behandlas och sedan den eller de frågor som angivits i
kallelsen.

4.2 RÖSTRÄTT
Varje medlem har en röst på årsmötet. Röstning genom ombud är inte tillåten. Styrelsen får inte
delta i beslut som gäller styrelsens ansvarsfrihet, förvaltning samt val av styrelse, revisorer och
valberedning.

4.3 NÄRVARO--- OCH YTTRANDERÄTT
Samtliga medlemmar i RUF och SBS, revisorer samt personal anställd av RUF och SBS har
närvaro--- och yttranderätt. Andra än ovanstående kan inbjudas av styrelsen och kan få
yttranderätt om årsmötet bestämmer det.

4.4 BESLUTSMÄSSIGHET, OMRÖSTNING OCH BESLUT
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. All omröstning sker
öppet om inte sluten omröstning begärts. För beslut krävs att minst hälften av de
representerade rösterna är överens. För ändring av dessa stadgar se punkt 8. Vid lika röstetal
har mötesordförande utslagsröst under förutsättning att denne är röstberättigad, i annat fall
avgör lotten. Vid lika röstetal i personval ska lottning ske.

4.5 MOTIONER
Motionsrätt har medlemmar och styrelser i ungdomsavdelningarna. Motionerna ska ha kommit
till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över alla motioner och
bifoga yttrandena i årsmöteshandlingarna.
Motioner som är ändringsförslag till styrelsens propositioner behandlas i anslutning till
respektive proposition.

4.6 VALBARHET
För att kunna väljas till förtroendeuppdrag ska man vara medlem i RUF och aktiv inom
ungdomsverksamheten. Undantagna är revisorerna och stämmoordförande, vilka kan väljas
utanför medlemsgruppen.
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4.7 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid styrelsesammanträde, ordinarie årsmöte och extra årsmöte. Vid
styrelsemöte ska protokollet justeras av mötesordförande och en särskilt utsedd
protokolljusterare. Vid ordinarie årsmöte och extra årsmöte ska det justeras av ordförande och
två särskilt utsedda protokolljusterare.
Om en medlem eller en ledamot är helt emot ett beslutat, har hon/han rätt att få sin åsikt
införd i protokollet.

4.8 ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE
1.

Val av ordförande för årsmötet

2.

Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet

3.

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet

4.

Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst

5.

Fastställande av röstlängd

6.

Fastställande av stadgar

7.

Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

8.

Fastställande av resultat--- och balansräkning samt beslut om årets resultat

9.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11.

Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

12.

Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

13.

Behandling av propositioner

14.

Behandling av motioner

15.

Val av ordförande på 1 år

16.

Val av halva antalet övriga styrelseledamöter på 2 år

17.

Eventuellt val av suppleanter på 1 år

18.

Val av 2 revisorer jämte personliga suppleanter för en tid av 1 år.

19.

Val av 3 ledamöter att utgöra valberedning t.o.m. nästa årsmöte, av vilka en utses som
sammankallande
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20.

Stämmans avslutande

5. STYRELSEN
Styrelsen leder och samordnar ungdomsdistriktets verksamhet och förvaltar dess medel.

5.1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och minst 2 ledamöter, varav minst 1 bör vara under 25 år.
Anser årsmötet det lämpligt så får även suppleanter väljas.
Alla ungdomsavdelningar i ungdomsdistriktets område ska vara representerade i styrelsen.
Suppleanterna ska kallas till alla möten. De har rösträtt då de tjänstgör för en frånvarande
ledamot. De har alltid rätt att yttra sig.
Styrelsen fördelar själv posterna som vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga
befattningar som behövs. Kassören ska vara myndig och kan väljas utanför styrelsen.
Styrelsen tillträder omedelbart efter det årsmöte där den blivit vald.
Styrelsen får adjungera annan person. Adjungerade har yttrande--- och förslagsrätt men inte
rösträtt. Adjungerad har rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

5.2 MANDATTID
Ordförande, eventuella suppleanter, revisorer och valberedning väljs för en tid av 1 år. Övriga
ledamöter väljs för en tid av 2 år, hälften vid varje årsmöte. Första gången väljs ena hälften av
ledamöterna på 2 år och andra hälften på 1 år.

5.3 ARBETSGRUPPER
Styrelsen kan utse arbetsgrupper att arbeta med specifika frågor. Arbetsgrupperna kan bestå av
ledamöter från styrelsen och/eller andra personer som anses lämpliga.

5.4 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller om minst två ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter kallats och minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Ordförande har utslagsröst om det blir lika röstetal vid omröstning. Vid minsta
beslutsmässighet ska samtliga vara ense om besluten.

6. VALBEREDNING
Valberedningen består av 3 personer varav en utses som sammankallande. Personerna i
valberedningen bör ha god personkännedom och vara väl förtrogna med RUF:s verksamhet.
Valberedningen ska inför årsmötet ge förslag på kandidater till de poster som är upptagna i
dagordningen. De föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.
Valberedningen bör verka för att styrelsen blir så allsidigt sammansatt som möjligt med hänsyn
till organisationens syfte och uppgifter och att alla ungdomsavdelningar är representerade.
Valberedningen ska senast den 1 februari lämna förslag på nomineringar till de olika poster som
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ska väljas på årsmötet. Valberedningens förslag ska bifogas årsmöteshandlingarna.
Till valberedningen kan endast väljas medlemmar, som inte har någon annan förtroendepost i
ungdomsdistriktets styrelse.

7. REVISORER OCH REVISION
Medlem som väljs till revisor eller revisorssuppleant får inte samtidigt inneha annan
förtroendepost i ungdomsdistriktet. Revisor kan också väljas utanför medlemsgruppen.
Avgående styrelseledamot kan inte väljas till revisor förrän ett år förflutit efter avgången.
Revisorerna ska fortlöpande under året ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes--- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Revisorerna ska senast 4 veckor innan årsmötet ha alla de handlingar som krävs för revisionen.
Revisionen ska vara avslutad inom 2 veckor efter det att revisorerna fått handlingarna och då
överlämna revisionsberättelsen till styrelsen.

8. STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmötet med minst 2/3 majoritet.
Stadgeändringarna ska godkännas av Ungdomsrådet.

9. STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är
förutsett i stadgarna, avgörs frågan av Ungdomsrådet.
Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att inte väcka talan vid allmän domstol i
sådana frågor.

10. UPPLÖSNING
Beslut om ungdomsdistriktets upplösning fattas vid 2 på varandra följande årsmöten. Av dessa
ska ett vara ordinarie. Det ska vara minst två månader mellan årsmötena och för det sista mötet
ansvar Ungdomsrådet. För beslut krävs minst 2/3 majoritet.
Kvarvarande medel fördelas till ungdomsavdelningarna inom ungdomsdistriktet.
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