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STADGAR 

FÖR AVDELNING ANSLUTEN TILL 

FÖRBUNDET SKOG OCH UNGDOM. 
 

§ 1. Firma/Verksamhetsområde 

Avdelningens namn är …………………………………………….……………….. Skog och Ungdom-avdelning. 

Avdelningens verksamhetsområde är ………………………………………………………………………………. 

 

§ 2. Uppgift 

Avdelningens syfte är att i enlighet med stadgar och arbetsprogram för förbund och distrikt främja 

ungdomsarbetet inom sitt verksamhetsområde. 

Vid förverkligandet av sitt syfte vill Skog och Ungdom-avdelningen: 

1. verka i samråd med organisationens institutioner, skolor, fackliga och ekonomiska sammanslutningar etc. 

2. förbättra möjligheterna för ungdomen att deltaga i tävlingar, kurser, studieresor etc. 

3. intressera och engagera ungdom för internationella angelägenheter av betydelse för ungdomsverksamheten 

och direkt medverka till att ungdomsutbyten mellan olika länder kommer att beröra den egna bygden. 

 

§ 3. Säte 

Avdelningens styrelse har sitt säte i ………………………………..………………………………………………. 

 

§ 4. Medlem 

Till medlem i avdelningen antages alla, som godkänner avdelningens stadgar. 

 

§ 5. Årsavgift 

Medlem skall senast den 15 februari eller vid inträdet till avdelningen betala en årlig avgift, vars storlek bestäms 

av avdelningens planeringsmöte. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Avgiften ska vara av sådan storlek, att 

den kan innefatta även den del av medlemsavgiften som skall tillföras förbunds- respektive 

distriktsorganisationen. 

 

§ 6. Uteslutning 

Om medlem bryter mot stadgarna, skadar sitt förbund eller motarbetar dess intressen eller ändamål och rättar 

medlemmen sig inte av styrelsen skriftligen meddelad varning har styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur 

avdelningen. 

 

§ 7. Uppbyggnad. 

Avdelningen är uppbyggd på så sätt, att den skall ha en styrelse jämte erforderliga nämnder och kommittéer eller 

enskilda funktionärer för mera betydande verksamhetsgrenar. 

 

 



§ 8. Organ 

Avdelningens organ är: 

 Årsmötet 

 Planeringsmötet 

 Styrelsen 

 Revisionen 

 

§ 9. Styrelse 

Avdelningsstyrelsen består av ordförande och minst två ledamöter jämte suppleanter vilka samtliga utses av 

årsmötet för en period av ett eller två år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör, samt inom eller utom 

sig övriga erforderliga funktionärer, såvida icke årsmötet beslutat annorlunda.  (Men strävan ska finnas till att det 

finns sex ledamöter och ordförande) 

 

§ 10. Firmateckning 

Avdelningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser. 

 

§ 11. Räkenskapsår 

Avdelningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

§ 12. Revisorer 

För granskning av avdelningens räkenskapsår och förvaltning utses av årsmötet för ett år i sänder två revisorer 

jämte personliga suppleanter. 

 

§ 13. Årsmöte 

Årsmötet hålls senast den 15 februari varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Årsmötet öppnas av ordförande eller vid frånvaro av denna av annan, som styrelsen utsett. 

 

Planeringsmöte. 

Planeringsmöte ska hållas innan den 31/12 årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Styrelsens beslut om tid och plats för års- och planeringsmöten skall meddelas till medlemmarna senast 15 dagar 

före sådant möte. Övriga möten anordnas enligt årets arbetsplan och därutöver enligt styrelsens beslut. 

Vid årsmöte och planeringsmöte får beslut endast fattas i de frågor, som i kallelse eller inbjudan angivits, såvida 

inte ett nytt ärende är en direkt följd av beslut i ärende enligt kallelse eller inbjudan. Nya frågor kan tas upp till 

behandling och beslut, om minst ¾ av avdelningens medlemmar vid mötet samtycker. Andra frågor avgörs med 

enkel röstövervikt, dock med undantag av de i §§ 18 och 19 nämnda, för vilka särskilt är stadgat. Skulle lika 

röstetal uppstå i frågor som avgörs med enkel röstövervikt, gäller den mening som ordförande biträder utom vid 

personalval där lotten skall skilja. 

Rösträtt med vardera en röst vid möte tillkommer varje medlem i avdelningen. Rösträtt kan inte överlåtas på 

eller utövas genom annan person. 

 

§ 14. Dagordning årsmöte 

Vid årsmöte förekommer: 

1. Mötet öppnas 

2.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

3. Val av protokolljusterare. 

4. Fastställande av röstlängd. 

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

6. Styrelsens årsberättelse. 

7. Revisorernas berättelse. 

8. Fastställande av balansräkning. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

10. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner. 

11. Överläggningar och beslut om arbetsprogram för avdelningen för tiden intill kommande årsmöte. 

12. Fastställande av plan för verksamhetens finansiering innevarande verksamhetsår. 

13. Styrelseval enligt avdelningsstadgans § 9 

 a) Val av avdelningsordförande. 

 b) Val av övriga ledamöter i avdelningsstyrelsen. 

 c) Val av suppleanter. 

14. Val av ombud till distriktsstämman enligt distriktsstadgans § 13. 

15. Ev. val av ledamöter i nämnder och övriga funktionärer. 

16. Val av revisorer jämte suppleanter. 

17. Övriga frågor. 

18. Mötet avslutas 



 

 

§ 15. Motioner 

Ärenden som enskild Skog och Ungdom-medlem önskar ta upp på avdelningens årsmöte ska anmälas till 

avdelningsstyrelsens senast en månad före årsmötet. Beträffande förslag till stadgeändring eller avdelningens 

upplösning gäller dock vad som föreskrivs i §§ 18 och 19 nedan. 

 

§ 16. Dagordning planeringsmöte 

Vid planeringsmöte fungerar ordinarie ordförande och sekreterare som presidium. Följande ärenden skall 

förekomma: 

1. Mötet öppnas av ordförande. 

2. Redogörelse för erfarenheterna från årets arbete i avdelningen. 

3. Överläggningar om möjligheterna till utbyggnad/förändring av verksamheten. 

4. Allmän diskussion om arbetsprogrammet för det kommande året. 

5. Val av planeringskommitté med uppdrag att till årsmötet lägga fram förslag till arbetsprogram för kommande   

arbetsår. 

6. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår. 

7. Val av valberedning jämte sammankallande av denna. 

 

§ 17. Överklagande 

Medlem och organ inom avdelningen har rätt att hos styrelsen för distriktet överklaga avdelningsmötets eller 

styrelsens beslut. Vad styrelsen för distriktet sen beslutar i ärendet skall gälla. Om medlem, styrelse eller 

avdelning inte nöjd med styrelsens för distriktets beslut, kan detta överklagas hos förbundsstyrelsen. Vad 

förbundsstyrelsen beslutar i ärendet ska slutgiltigt gälla. 

 

§ 18. Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar ska för att de ska bli giltiga, antas med två tredjedelar av antalet angivna rösten vid två 

förbundsstämmor med minst tre månaders mellanrum, varav en är ordinarie eller vid två avdelningsmöten med 

minst tre månaders mellanrum, varav ett är årsmöte. Förslag till ändring ska skriftligen skickas in till respektive 

styrelse minst två månader innan det tillfälle där det först önskas tas upp. En beslutad stadgeändring för en 

lokalavdelning måste godkännas av förbundsstyrelsen för att bli gällande  

 

§ 19. Upplösning 

Förslag om avdelningens upplösning får framläggas endast på årsmöte och skall skriftligen ges till styrelsen 

senast tre månader före årsmötet. Avdelningen kan dock inte upplösas, så länge minst 5 medlemmar vägrar 

godkänna upplösning av avdelningen. Beslut om upplösning måste vidare för att vinna giltighet, bekräftas av ett  

ytterligare möte som skall hållas inom tidigast tre månader och senast sex månader, räknat från dagen för 

årsmötet. Beslutar årsmötet slutgiltigt om avdelningens upplösning skall avdelningens tillgångar överlämnas till 

distriktet eller om sådant inte finns till förbundet. 

Om en avdelning årligen inte redovisar minst fem medlemmar under en period av tre år får distriktsstyrelsen, 

eller om en sån inte finns, förbundsstyrelsen, rätt att upplösa avdelningen och besluta om att förvalta ev. 

tillgångar 

Om en avdelning vill läggas vilande förvaltas tillgångarna av distrikt eller förbund i max fem år. Efter detta 

tillfaller tillgångarna distriktet och i frånvaro av det, till förbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STADGAR 

FÖR DISTRIKT AV 

FÖRBUNDET SKOG OCH UNGDOM 

 
§ 1. Firma/Verksamhetsområde 

Distriktets firma är namn är …………………………………………….……………….. distrikt av Förbundet 

Skog och Ungdom. 

Distriktets verksamhetsområde är ……………………………………………………………………………….…. 

 

§ 2. Syftet 

Distriktets upp är 

att i enlighet med stadgar och arbetsprogram för förbundet leda ungdomsarbetet inom distriktets 

verksamhetsområde, samt 

att stimulera avdelningsverksamheten och utgöra ett samarbetsorgan mellan distrikt och 

avdelningar. 

 

§ 3. Säte 

Distriktets styrelse har sitt säte i ……………………………………………………………………………………. 

 

§ 4. Medlem 

Till medlem i distriktet antas av förbundet godkända lokalavdelningar inom distriktets verksamhetsområde. 

Distriktet ska vara anslutet till distrikt eller motsvarande inom studieförbund eller andra sammanslutningar, till 

vilka förbundet är anslutet. 

 

§ 5. Årsavgift 

Distriktsstämman beslutar årligen om medlemsavgift för lokalavdelning. 

Medlemsavgiften gäller per kalenderår. 

 

§ 6. Uteslutning 

Om medlem bryter mot stadgarna, skadar distriktet eller motverkar dess intressen eller ändamål och rättar sig 

medlem inte efter av styrelsen skriftligen meddelad varning, har distriktsstyrelsen rätt att utesluta medlemmen ur 

distriktet. 

 

§ 7. Uppbyggnad 

Distriktet ska ha en fungerande distriktsadministration som distriktets avdelningar sorterar. 

 

§ 8. Organ 

Distriktets organ är: 

 Distriktsstämman 

 Distriktsstyrelsen 

 Revisionen 

 

§ 9. Styrelse 

Distriktsstyrelsen består av: 

1. Av distriktsstämma vald ordförande 

2. Minst tre av distriktsstämma valda ledamöter jämte suppleanter 

3. Verksamhetsledaren 

4. En ledamot jämte suppleant utsedd av den inom styrelsen anställda personalen. 

 

De av distriktsstämman valda ledamöterna utses för två år i sänder förutom ordföranden som utses för ett år i 

taget, därför bör man se till att varje år hälften eller närmast hälften av ledamöternas mandattid löper ut. 

Distriktsstämman väljer årligen tre suppleanter. Suppleant inträder i distriktsstyrelsen vid ordinarie stämmovalda 

ledamots frånvaro i vald ordning. 

Annan inom distriktet anställd än dess sekreterare kan inte utses till ledamot eller suppleant annat än enligt punkt 

4 ovan. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Distriktsstyrelse är beslutsmässiga endast då mer än hälften av antalet 

ledamöter är närvarande. 

 

§ 10. Firmateckning 



Distriktets firma tecknas av den eller de, som styrelsen  utser. 

 

 

§ 11. Räkenskapsår 

Distriktets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

§ 12. Revisorer 

För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning utses av distriktsstämman för ett år i sänder två 

revisorer jämte personliga suppleanter. 

 

§ 13. Stämmoombud 

Distriktsstämman består av distriktsstyrelsens ledamöter samt de enligt följande stycke valda 

avdelningsombuden. 

Avdelning utser på årsmöte för tiden intill dess ordinarie årsmöte hålls ett ombud jämte suppleant samt också ett 

ombud och suppleant för varje påbörjat 25-tal medlemmar inom avdelningen. 

Upp till 100 medlemmar 4 st ombud, sen utses 1 ombud per påbörjat 100-tal. 

 

§ 14. Distriktsstämma 

Ordinarie distriktsstämma hålls varje år senast den 15 april på tid och plats som bestämms av distriktsstyrelsen. 

Extra distriktsstämma utlyses av styrelsen då den anser sådan behövlig eller då skriftlig framställning gjorts av 

revisorerna eller minst fem avdelningsstyrelser. Sådan önskan ska innehålla uppgift om de ärenden för vilka 

extra stämma påkallas. Extra distriktsstämma skall hållas senast 2 månader efter det att skriftlig framställning 

kommit distriktsstyrelsen tillhanda. 

Distriktsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denna av den, som styrelsen därtill utsett. 

Rösträtt med vardera en röst vid stämman har distriktsstyrelsens ledamöter samt avdelningsombuden. Vid beslut 

enligt § 15 punkterna 9, 10 och 16 äger dock inte styrelsens ledamöter rösträtt.  Vid distriktsstämma avgörs alla 

frågor med enkel röstövervikt förutom de frågor, som anges i §§ 17 och 18. Vid lika röstetal gäller den mening 

som ordföranden uttrycker, dock att personval avgörs genom lottning. 

Kallelse till distriktsstämma sker minst 14 dagar före stämman. Kallelsen skall ange de ärenden som ska tas upp 

på distriktsstämma utöver vad som anges i § 15. 

 

På ordinarie distriktsstämma får beslut fattas i andra ärenden än de i kallelsen angivna bara om ¾ av de 

närvarande röstberättigade samtycker eller ärendet omedelbart berörs av ärende som finns upptaget på kallelsen. 

På extra distriktsstämma får beslut inte fattas i annat ärende än det som är upptaget på kallelsen. 

 

§ 15. Dagordning 

Vid ordinarie distriktsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Mötet öppnas 

2, Val av ordförande för distriktsstämman. 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare. 

4. Val av protokolljusterare. 

5. Fastställande av röstlängd. 

6. Fråga om distriktsstämmans behöriga utlysande. 

7. Distriktsstyrelsens årsberättelse. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av balansräkning. 

10. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter. 

11. Behandling av förslag från distriktsstyrelsen. 

12. Behandling av inkomna motioner. 

13. Behandling av distriktsstyrelsens förslag till arbetsprogram. 

14. Fastställande av distriktsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat innefattande även beslut om 

medlemsavgifter samt arvode och reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer. 

15. Styrelseval enligt § 9 

a) Val av distriktsordförande. 

b) Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen. 

c) Val av suppleanter. 

16. Val av ombud till förbundsstämma enligt förbundsstadgans § 13. 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

18. Val av valberedning jämte sammankallande i denna. 

19. Övriga ev. val. 

20. Övriga ärenden. 

21.  Mötet avslutas. 

 



 

 

§ 16. Motioner 

Ärenden som enskild Skog och Ungdom-medlem eller Skog och Ungdom-avdelning önskar ta upp på 

distriktsstämman ska anmälas till distriktsstyrelsen senast en månad före stämman. Beträffande förslag till 

stadgeändring eller distriktets upplösning gäller dock vad som föreskrivs i §§ 17 och 18 nedan. 

 

 

§ 17. Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar ska för att vara giltig antas med två tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på 

varandra med minst tre månaders mellanrum följande förbunds- eller distriktsstämmor, varav en ordinarie. 

Förslag till ändring ska skriftligen skickas till respektive styrelse minst tre månader före den stämma där det först 

önskas behandlat. För att förslag till ändring slutgiltigt ska kunna behandlas av distriktsstämma, måste detta även 

vara godkänt av förbundsstyrelsen. 

 

§ 18. Upplösning 

Förslag om distriktets upplösning får läggas fram endast på ordinarie distriktsstämma och ska skriftligen skickas 

till styrelsen senast sex månader före distriktsstämman. För att upplösningsbeslut ska bli giltigt, måste beslutet 

ha fattats med trefjärdedels röstmajoritet av två på varandra följande ordinarie distriktsstämmor. Beslutar 

distriktsstämman slutgiltigt om distriktets upplösning, ankommer det på förbundsstyrelsen att besluta hur det ska 

beslutas om distriktets tillgångar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STADGAR 

FÖR  

FÖRBUNDET SKOG OCH UNGDOM. 
 

 

§ 1. Firma 

Förbundets firma är Förbundet Skog och Ungdom (FSU). 

 

§ 2. Syfte/symbol 

Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte 

att utveckla ungdomsaktiviteter kring skogsbruk, natur och miljö samt i övrigt stimulera en allmän 

kulturell verksamhet, 

att främja studier och liknande verksamhet av betydelse för landsbygden och landsbygdsnäringarna 

att verka för ökad medmänsklig förståelse och skapa kontakt med motsvarande organisationer i  

andra länder, samt 

att utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland medlemmarna genom att samla dem 

 i studier och annan föreningsmässig verksamhet och arbeta för att ungdomsdemokrati utövas 

 

 

Förbundets symbol och medlemsmärke skall utgöras av en tallkvist med texten Skog och Ungdom och användas 

i alla sammanhang där förbund, distrikt och/eller avdelning syns. (Hemsidor, utskick m.m.) 

 

§ 3. Säte 

Förbundets styrelse har sitt säte i Katrineholm. 

 

§ 4. Medlem 

Till medlem i förbundet antas 

- enskild person och 

- lokal avdelning som godkänner förbundets stadgar. 

 

Förbundet är anslutet till Studiefrämjandet, Riksförbund för studiecirkelverksamheten. 

 

§ 5. Årsavgift 

Förbundsstämman beslutar årligen om medlemsavgift för direktansluten enskild medlem och om medlemsavgift 

för lokalavdelning. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. 

 

§ 6. Uteslutning 

Om medlem bryter mot stadgarna, skadar förbundet eller motarbetar dess intressen eller ändamål och rättar 

medlem sig inte efter av styrelsen skriftlig meddelad varning har förbundsstyrelsen rätt att utesluta medlemmen 

ur förbundet. 

 

§ 7. Uppbyggnad 

Förbundet är uppbyggt på så sätt att det ska ha en central administration där följande ingår: 

a) Distriktsorganisationer, som är godkända av förbundsstyrelsen. 

b) Avdelningar, som är godkända av förbundsstyrelsen. 

 

§ 8. Organ 

Förbundsstyrelsens organ är: 

 Förbundsstämman 

 Förbundsstyrelsen 

 Revisionen 

 

 

 

 

§ 9. Styrelse 

Förbundsstyrelsen består av: 

1. av förbundsstämma vald ordförande 

2. sex av förbundsstämma valda ledamöter jämte suppleanter 

3. förbundssekreteraren 



4. en ledamot jämte suppleant utsedd av den vid förbundet anställda personalens fackliga organisationer. 

De av förbundsstämman valda ledamöterna utses för två år i sänder, förutom ordförande som utses för ett år i 

sänder, varvid bör tillses att varje år hälften av ledamöternas mandattid utlöper. 

Förbundsstämman väljer årligen tre suppleanter. Suppleant inträder i förbundsstyrelsen vid ordinarie 

stämmovalda ledamots frånvaro i vald ordning. 

 

Annan inom förbundet anställd än dess sekreterare kan inte utses till ledamot eller suppleant annat än enligt 

punkt 4 ovan. Styrelsen utser inom sig förste och andre vice ordförande. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig 

endast då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

 

§ 10. Firmateckning 

Förbundets firma tecknas av den eller de, som styrelsen därtill utser. 

 

§ 11. Räkenskapsår 

Förbundets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

§ 12. Revisorer 

För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning utser förbundsstämman för ett år i sänder tre revisorer 

jämte personliga suppleanter varav en revisor jämte suppleant ska vara auktoriserad eller godkänd. 

 

§ 13. Stämmoombud 

Förbundsstämman består av förbundsstyrelsens ledamöter jämte de enligt följande stycke av distrikten valda 

ombuden. 

Distrikt utser på distriktsstämma för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma hållits ett ombud jämte suppleant 

inom distriktet för det första 100-talet medlemmar, och därefter ett ombud jämte suppleant för varje påbörjat 

300-tal medlemmar, beräknat på föregående års medlemsantal. Om distrikt saknas kan avdelningar utse ombud 

med samma antal som ett distrikt skulle ha i området. 

 

§ 14. Förbundsstämma 

Ordinarie förbundsstämma hålls varje år senast den 15 augusti på tid och plats som förbundsstyrelsen 

bestämmer. 

 

Extra förbundsstämma utlyses av styrelsen då den anser sådan behövlig eller då skriftlig framställning gjorts av 

revisorerna eller minst fem distriktsstyrelser. Framställan ska innehålla uppgift om de ärenden för vilka extra 

stämma påkallas. Extra förbundsstämma ska hållas senast 2 månader efter det att skriftlig framställning kommit 

till förbundsstyrelsen. 

 

Förbundsstämman öppnas av förbundsstyrelsens ordförande och vid frånvaro av denne av den, som styrelsen 

därtill utsett. 

 

Rösträtt med vardera en röst har förbundsstyrelsens ledamöter samt distriktsombuden. Vid beslut enligt § 15 

punkterna 9, 10 och 15 äger dock inte styrelsens ledamöter rösträtt. 

 

Vid förbundsstämma avgörs alla frågor med enkel röstövervikt förutom de frågor, som anges i §§ 17 och 18. Vid 

lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, dock att personval avgöres genom lottning. 

 

Kallelse till förbundsstämma sker minst 1 månad före stämman. Kallelsen ska ange de ärenden som ska 

förekomma på stämman utöver vad som anges i § 15 nedan. 

 

På ordinarie förbundsstämma får beslut fattas i andra ärenden än de i kallelsen angivna bara om ¾ av de röstande 

samtycker eller ärendet omedelbart föranleds av ärende som finns upptaget på kallelsen. På extra 

förbundsstämma får beslut inte fattas i annat ärende än det som är upptaget på kallelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 15. Dagordning förbundsstämma 

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden förekomma: 

1. Mötet öppnas 

2.Val av ordförande och vice ordförande för förbundsstämman. 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare. 

4. Val av protokolljusterare. 

5. Fastställande av röstlängd. 

6. Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande. 

7. Förbundsstyrelsens årsberättelse. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av balansräkningen. 

10. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter. 

11. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen. 

12. Behandling av inkomna motioner. 

13. Behandling av förbundsstyrelsens förslag till arbetsprogram för kommande verksamhetsår. 

14. Fastställande av förbundets inkomst- och utgiftsstat innefattande även beslut om medlemsavgifter samt 

arvode och reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer för närmast följande verksamhetsår. 

15. Styrelseval enligt § 9 

a) Val av förbundsordförande. 

b) Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen. 

c) Val av suppleanter. 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

17. Val av valberedning jämte sammankallande i denna. 

18. Övriga ev. val. 

19. Övriga ärenden. 

20. Mötet avslutas 

§ 16. Motioner 

Ärenden som distriktsstyrelse eller Skog och Ungdom-avdelning önskar ta upp på förbundsstämma ska anmälas 

till förbundsstyrelsen senast två månader före stämman. Beträffande förslag till stadgeändring eller förbundets 

upplösning gäller dock vad som föreskrives i §§ 17 och 18 nedan. 

 

§ 17. Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar skalför att vara giltigt antas med två tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på 

varandra med minst tre månaders mellanrum följande förbundsstämmor, varav en ordinarie, Förslag till ändring 

ska skriftligen skickas till styrelsen minst tre månader före den stämma, där det först önskas behandlat. 

 

§ 18. Upplösning 

Förslag om förbundets upplösning får framläggas endast på ordinarie förbundsstämma och ska skriftligen 

skickas till styrelsen senast sex månader före förbundsstämman. För att upplösningsbeslut ska bli giltigt, måste 

beslutet ha fattats med trefjärdedels röstmajoritet av två på varandra följande förbundsstämmor. Beslutar 

förbundsstämman slutgiltigt om förbundets upplösning, ska stämman även besluta om till vilken annan 

partipolitiskt och religiöst obunden organisation förbundets tillgångar skall överlämnas. 

 

 

 

 

 


