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RFSU Stockholms stadgar 
 

§ 1 Namn 
Föreningens namn är ”Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm” och förkortas 
RFSU Stockholm. 
 

§ 2 Säte 
Föreningens säte är Stockholm. 
 

§ 3 Ändamål 
Föreningen utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för 
individ och samhälle och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på 
sexualitet och samlevnad. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
 

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 
 

§ 5 Medlemskap 
Enskilda personer och organisationer kan vara medlemmar i RFSU Stockholm. 
Medlemskap i RFSU Stockholm är öppet för enskilda personer som vill verka för 
föreningens ändamål. Organisationer som vill verka för föreningens ändamål kan ansöka 
om medlemskap hos föreningens styrelse. Organisationer som inte blir beviljade 
medlemskap av styrelsen kan överklaga detta till årsmötet. Endast den som betalat 
medlemsavgift för innevarande kalenderår betraktas som medlem i föreningen. 
 

§ 6 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften avser kalenderår. 
 

§ 7 Uteslutning av medlem 
Styrelsen kan utesluta medlem som motarbetar föreningens ändamål eller stadgar. 
Utesluten medlem äger rätt att överklaga uteslutningen till årsmötet. På årsmötet äger 
utesluten medlem endast närvaro-, yttrande- och rösträtt på punkten om sin egen 
uteslutning tills årsmötet eventuellt hävt uteslutningen.  
 

§ 8 Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år före 
den 1 mars.  
 
Varje enskild medlem och ett ombud från varje medlemsorganisation har närvaro-, 
yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmöte. Föreningens revisorer har närvaro-, yttrande- 



2 (3) 
 

och förslagsrätt vid årsmöte. Årsmötet kan besluta att adjungera ytterligare personer som 
då får närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet. 
 
Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas ut till medlemmar och medlemsorganisationer 
senast fem veckor före mötet. Styrelsens propositioner ska finnas tillgängliga för 
medlemmar och medlemsorganisationer senast fem veckor före mötet. 
 
Varje medlem och varje medlemsorganisation har rätt att motionera till ordinarie årsmöte. 
Motioner till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. 
 
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, motioner med 
styrelsens motionssvar samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för 
medlemmar och medlemsorganisationer senast en vecka före mötet.  
 
Eventuella överklaganden av uteslutna medlemmar skall behandlas direkt efter 
fastställande av dagordning. 
 
Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas: 
 

• mötets öppnande 

• val av mötesordförande och mötessekreterare 

• val av två justerare tillika rösträknare 

• fastställande av resultat- och balansräkning 

• beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

• motioner och styrelsens propositioner 

• fastställande av medlemsavgift 

• fastställande av styrelsens arvode 

• val av 

o ordförande 

o övriga ordinarie styrelseledamöter 

o styrelsesuppleanter 

o val av kongressombud samt ersättare i den ordning de inträder 

för att tjänstgöra (endast under de år RFSU har kongress) 

o revisorer 

o revisorssuppleanter 

o valberedning 

o övriga val och nomineringar 

• övriga frågor 

• mötets avslutande 

 

§ 9 Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna kallar till extra årsmöte eller på begäran 
av minst en fjärdedel av medlemmarna eller minst hälften av medlemsorganisationerna.  
 
Samma personer äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt som vid ordinarie 
årsmöte. Kallelse till extra årsmöte, med bifogad dagordning, ska skickas ut till 
medlemmar och medlemsorganisationer senast två veckor före mötet.  
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Vid extra årsmöte får endast de punkter som är upptagna på utskickad dagordning 
behandlas. 
 

§ 10 Styrelsen 
Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. 
Inför ordinarie årsmöte ska styrelsen avge verksamhetsberättelse och ekonomisk 
berättelse och yttra sig över motioner. 
 
Ordinarie årsmöte väljer ordförande, ett jämnt antal övriga styrelseledamöter samt valfritt 
antal suppleanter. Suppleanter inträder med rösträtt i styrelsen i den ordning de valts.  
 
Styrelsens mandatperiod är mellan ordinarie årsmöten.  
 
Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas 
med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
 
Samtliga ledamöter och suppleanter ska kallas till styrelsemöten. 
 

§ 11 Revision 
Föreningens revisorer ska granska styrelsens arbete och förvaltning samt föreningens 
verksamhet och avger revisionsberättelse till ordinarie årsmöte. 
 

§ 12 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda de val som förekommer vid ordinarie årsmöte och lämna 
förslag till styrelsen senast två veckor före mötet. Ordinarie årsmöte väljer en ordinarie 
ekonomirevisor och minst en suppleant, och en verksamhetsrevisor och minst en 
suppleant. Ordinarie årsmöte väljer valberedning, som ska bestå av ett udda antal 
ledamöter, varav en sammankallande, samt valfritt antal suppleanter. 
 

§ 13 Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med två tredjedels majoritet två på varandra 
följande årsmöten, av vilka minst ett ska vara ordinarie årsmöte. 
 

§ 14 Upplösning 
För upplösning av föreningen fordras beslut med två tredjedels vid två på varandra 
följande årsmöten, av vilka minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning av 
föreningen ska föreningens handlingar och tillgångar disponeras på sätt som RFSU:s 
förbundsstyrelse godkänner. 

 
Uppdaterad senast 2017-02-25 
 
 


