Stadgar RFSU
Reviderade och antagna av kongressen 2015

§ 1 Ändamål
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst
obunden ideell förening.
RFSU 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. RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på
sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. RFSU
utgår ifrån alla människors lika värde.

§ 2 Organisation och ansvar
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna leds förbundet
av förbundsstyrelsen, som inom sig utser ett arbetsutskott. Förbundet har sitt säte i
Stockholms kommun.
Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller av dem som styrelsen utser.
Lokalt bedrivs verksamhet i lokalföreningar och i av lokalförening godkända RFSUgrupper.
Lokalföreningarnas ansvar
Att i enlighet med stadga och den av kongressen beslutade verksamhetsinriktningen:
•

Arbeta för sexuella och reproduktiva rättigheter, bedriva upplysnings- och politiskt
påverkansarbete samt företräda RFSU på lokal nivå.

•

Verka för lokalföreningens utveckling i enlighet med stadga, årsmötes- och
kongressbeslut.

•

Erbjuda medlemmar ett aktivt och meningsfullt medlemskap genom att vara en
arena för engagemang

Riksförbundets ansvar
Att i enlighet med stadga och den av kongressen beslutade verksamhetsinriktningen:
•

Arbeta för sexuella och reproduktiva rättigheter, bedriva upplysnings- och politiskt
påverkansarbete samt företräda RFSU på nationell och internationell nivå.

•

Verka för RFSU:s utveckling i enlighet med stadga och kongressbeslut.

•

Ge stöd till lokalföreningar

•

Erbjuda medlemsorganisationer ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

•

Ansvara för RFSU:s samarbete inom IPPF

§ 3 Medlemskap
3.1 Enskild person
Enskild person som vill stödja RFSU kan bli medlem genom att betala fastställd
medlemsavgift. Medlemskapet är individuellt och innebär ett ställningstagande för
RFSU:s grundsyn såsom den uttrycks i §1 i dessa stadgar. Enskilda medlemmar ansluts
och organiseras i RFSU:s lokalföreningar.
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Enskild medlem eller medlemsorganisation som efter påminnelse inte betalar fastställd
avgift senast den 30 juni förlorar sitt medlemskap. Medlemsavgift som avser nytt
medlemskap och som betalas efter den 1 oktober gäller även för nästkommande år.
Regler för avgiftsbetalning, koppling och överflyttning av medlemskap till och mellan
lokala RFSU-föreningar fastställs av förbundsstyrelsen.
3.2 Lokalförening
En lokal förening kan beviljas medlemskap i förbundet såsom lokalförening av RFSU.
Beslut om medlemskap fattas av förbundsstyrelsen.
Grundkraven för att en lokalförening ska få vara en del av förbundet och bära RFSU:s
varumärke är att de har:
−

Haft årsmöte och valt styrelse,

−

Har lokala stadgar

−

Delar RFSU:s värderingar såsom de uttrycks i §1 i dessa stadgar.

−

Har minst 3 betalande medlemmar.

−

Har verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det föregående året och
inger dessa till förbundet (gäller ej nya lokalföreningar)

−

Låter sig granskas. Beslutet tas av revisorerna och förbundsstyrelsen i samråd
då misstankar om oegentligheter eller brott mot stadgarna föreligger.
Lokalföreningen ska då omgående ställa alla dokument och alla räkenskaper till
förfogande.

−

Åtar sig använda varumärket RFSU på ett ansvarfullt sätt och inte agera på ett
sådant sätt som kan medföra missaktning för RFSU eller ge otillbörliga fördelar åt
lokalförening eller enskild(a) person(er).

−

Sköter sin bokföring enligt ett mellan förbundet och lokalföreningen
överenskommet system. Lokalföreningarna inom RFSU är var för sig egna
juridiska personer med eget ekonomiskt ansvar.
Lokalföreningarna bedriver verksamhet i enlighet med § 2.

Medlemskapet för lokal RFSU-förening som inte uppfyller grundkraven avslutas efter
beslut i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen äger rätt att kalla till årsmöte i lokalförening
som inte längre uppfyller grundkraven.
3.3 Medlemsorganisation
En organisation som vill stödja RFSU kan bli medlem som medlemsorganisation genom
att betala fastställd medlemsavgift. Medlemskapet innebär ett ställningstagande för
RFSU:s grundsyn såsom den uttrycks i § 1 i dessa stadgar.
Medlemsorganisation som efter påminnelse inte betalar fastställd avgift senast den 30
juni förlorar sitt medlemskap.
Grundkrav och riktlinjer för medlemsorganisationer fastställs av förbundsstyrelsen.

§ 4 Uteslutning
Enskild medlem, lokal RFSU-förening eller medlemsorganisation som bryter mot
förbundets stadgar eller motverkar förbundets syfte kan uteslutas.
Beslut fattas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning kan
överklagas till kongressen men gäller i avvaktan på kongressbeslut. Den som berörs av
sådant beslut har på kongressen rätt att yttra sig före beslutet och rösträtten påverkas
inte fram till och med punkten för uteslutning. Uteslutningsfrågor bör därför hanteras så
tidigt under en kongress som möjligt.
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§ 5 Kongress
Kongress hålls vartannat år senast den andra helgen i juni.
Skriftlig kallelse till kongressen ska vara lokala RFSU-föreningar, medlemsorganisationer
och enskilda medlemmar tillhanda senast fem månader före kongressen. I kallelsen ska
motionsregler anges och senaste dag för anmälan av ombud till kongressen meddelas.
Varje medlemsorganisation har rätt till ett ombud. Varje lokal RFSU-förening har rätt till
två fasta ombud. Därutöver fördelas 30 proportionellt mellan de lokala RFSUföreningarna. Underlag för fördelningen är antalet betalande medlemmar vid närmast
föregående årsskifte.
Anställda, centralt eller lokalt inom RFSU, samt ledamöter i förbundsstyrelsen kan inte
väljas till ombud vid kongress.
Under kongressåret nystartad och ansluten lokal RFSU-förening har rätt till ett ombud.
Varje medlemsorganisation, lokal RFSU-förening, enskild medlem i förbundet har rätt att
lämna in motion till kongressen.
Motioner ska under kongressår vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 mars.
Handlingarna till kongressen, såsom förslag från förbundsstyrelsen, motioner med
styrelsens yttranden, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och förslag från
valberedningen, ska skickas ut senast 30 dagar före kongressen.
Ombud har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Enskild motionär har
förslagsrätt vid behandling av egen motion. Revisorerna har närvarorätt, yttranderätt och
förslagsrätt. Samtliga enskilda medlemmar i förbundet och medlemmar i lokala RFSUföreningar samt de personer kongressen beslutar om, har närvarorätt och yttranderätt.
Om det vid öppen votering uppstår lika röstetal bör först voteringen göras om. Uppstår
åter lika röstetal avgör lotten. Vid personval ska - om någon begär det - omröstningen
vara sluten. Vid sluten votering avgör lotten direkt vid lika röstetal. För att bli vald krävs
minst hälften av rösterna. Om majoritet inte uppnås sker ny omröstning mellan dem som
fått flest röster men ej blivit valda.
Röstning får inte ske genom fullmakt.
Beslut fattas med enkel majoritet utom i frågor som regleras i §§ 11 och 12. Beslut om
disposition av större del av förbundets tillgångar får fattas endast om förslaget har beretts
och tillstyrkts av förbundsstyrelsen.
Kongressen är beslutsmässig om minst hälften av samtliga anmälda ombud är
närvarande.
Vid kongressen ska följande frågor behandlas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Fastställande av förbundsavgift och medlemsavgift
Förslag från förbundsstyrelsen
Motioner
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Val av ordinarie ledamöter till förbundsstyrelsen, förbundsordförande väljs
separat
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§ 6 Extra kongress
Extra kongress ska hållas om förbundsstyrelsen beslutar om det eller om minst hälften av
medlemsorganisationerna eller minst hälften av de lokala RFSU-föreningarna begär det.
Skriftlig kallelse ska skickas ut minst 60 dagar före extra kongress. Föredragningslista
och handlingar till de ärenden som ska behandlas vid kongressen ska skickas ut minst 30
dagar före kongressen.
Endast de frågor som angetts i kallelsen får behandlas vid extra kongress.

§ 7 Förbundsstyrelsen
Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i RFSU.
Kongressen väljer en förbundsstyrelse med tretton ledamöter.
Anställda, centralt eller lokalt inom RFSU, kan inte väljas in i förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen sammanträder när ordföranden, arbetsutskottet eller minst fem
styrelseledamöter begär det.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Lokalföreningarnas ordföranden har gemensam förslagsrätt, med enkel majoritet, till
förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen avlämnar verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning till
kongressen.
Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets angelägenheter mellan kongresserna och ska
i övrigt arbeta i enlighet med de riktlinjer kongressen beslutat om. Förbundsstyrelsen
fastställer själv sin arbetsordning.
Förbundsstyrelsen bereder förslag till och utser styrelser till bolag och stiftelser knutna till
RFSU.

§ 8 Arbetsutskottet
Förbundsstyrelsen beslutar om arbetsutskottets storlek och utser ledamöter i utskottet.

§ 9 Räkenskapsår och revision
Räkenskapsår är kalenderåret.
Kongressen väljer tre ordinarie revisorer och tre suppleanter. De ska granska
förbundsstyrelsen verksamhet och ekonomiska förvaltning. En av de ordinarie och en av
suppleanterna ska vara auktoriserad revisor.

§ 10 Valberedning
Kongressen väljer en valberedning med fem ledamöter och tre suppleanter.
Valberedningen ska bereda val av förbundsordförande, övriga styrelseledamöter samt
revisorer och revisorssuppleanter.
Avgående förbundsstyrelse bereder förslag till ny valberedning.
Riktlinjer för valberedningen fastställs av kongressen.
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§ 11 Ändring av stadgarna
För ändring av stadgarna – utom §§ 11 och 12 – fordras beslut med två tredjedels
majoritet vid kongress.
För ändring av §§ 11 och 12 fordras samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet vid
två på varandra följande kongresser, varav minst en ska vara ordinarie kongress. Vid
ändring av § 12 ska dessutom minst elva månader ha förflutit mellan kongresserna.

§ 12 Förbundets upplösning
För upplösning av förbundet fordras samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet vid
två på varandra följande kongresser, varav minst en ska vara ordinarie kongress.
Dessutom ska minst elva månader ha förflutit mellan kongresserna. Vid upplösning ska
förbundets handlingar och tillgångar efter avvecklingen disponeras för ändamål i enlighet
med § 1 på det sätt kongressen beslutar om.
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