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Kapitel 1
§ 1 Riktlinjer
Mom. 1 Introduktion
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
(KDU) är ett politiskt ungdomsförbund
som i samarbete med Kristdemokraterna
och dess associerade förbund arbetar för ett
demokratiskt samhälle i enlighet med vår
grundsyn.

grundsyn, detta främst genom att stödja
Kristdemokraternas kandidater i allmänna
val, genom att engagera ungdomar i
demokratiarbete och opinionsbildning samt
genom påverkansarbete mot
Kristdemokraterna och övriga
kristdemokratiska organisationer.

§ 2 Säte
Förbundets styrelse har sitt säte i
Stockholm

Mom. 2 Grundsyn
Förbundet utgår i sin syn på samhället från
den kristdemokratiska ideologin, vilken är
baserad på personalism, kristen etik och
kristen människosyn. Förbundet vill därför
verka för alla människors frihet att
utveckla sin person inom de gemenskaper
som de lever i. Vi tror på subsidiärt
fördelad beslutsmakt, social
marknadsekonomi, ett samhälle baserat på
naturrätten, människors förvaltaransvar
och solidaritetsprincipens krav på
människors ömsesidiga ansvar. Dessa
principer hämtar vi från den tradition som
finner sina rötter i Rom, Jerusalem och
Aten vilken utgör grunden för den
västerländska civilisationen.
Med grund i denna övertygelse konstaterar
vi att människan har ett lika, unikt och
okränkbart egenvärde i egenskap av
individuell substans av rationell natur, att
människan är ofullkomlig, att familjen är
grunden för mänsklig fostran och
solidaritet och därmed en förutsättning för
civilisation, samt att friheten, som det
naturliga tillståndet för människan och en
förutsättning för hennes utveckling, är
odelbar, och att politisk frihet därmed
aldrig kan existera utan ekonomisk frihet.

Mom. 3. Syfte
Förbundets syfte är att verka för samhällets
förändring i enlighet med ovan stående
	
  
	
  

§ 3 Medlemskap
Mom. 1
Medlemskap i KDU kan vinnas av varje
svensk medborgare eller utländsk
medborgare bosatt i Sverige, som inte
tillhör annan partipolitisk eller därmed
jämförbar organisation än de i den
kristdemokratiska rörelsen, är som äldst 32
år samt ansluter sig till förbundets
målsättning och stadgar.

Mom. 2
Medlemskap vinns genom att erlägga
medlemsavgift eller genom att skriftligen
eller på annat sätt som i efterhand är
möjligt för tredje part att verifiera begära
medlemskap. Medlemskapet skall anses ha
trätt i kraft sammas stund som detta sker
men medlemskapet nulliferas om den
ansökande personen inte har rätt till
medlemskap i enlighet med § 3 Mom. 1.

Mom. 3
Medlemsavgift betalas av medlemmen till
det distrikt till vilken medlemskapet är
knutet. Medlemsavgiften fastställs av
distriktet.

3

Mom. 4
Alla medlemmar är anslutna till ett distrikt.
En person som ansöker om medlemskap i
KDU ansluts till det distrikt som ligger
närmast till hands geografiskt. Anslutning
till annat distrikt kan ske om medlemmen
så begär, men medlem bör tillhöra det
distrikt där medlemmen bor eller är
verksam.

stödmedlem i förbundet. Stödmedlem
måste erlägga medlemsavgift och avgiften
måste vara större än kostnaderna för att
administrera medlemskapet. Det är möjligt
för såväl distrikt och riksorganisationen att
ha stödmedlemmar. Endast fysiska
personer kan dock vara stödmedlem i
distrikt. Stödmedlem innehar inga av de
rättigheter som tillkommer ordinarie
medlem och räknas inte in i underlaget för
ombud till riksmötet.

Mom. 5
Medlemskapet upphör om:
§

§

§

§

Medlemmen själv så begär till instans
som har ansvar för och möjlighet att
verkställa begäran
Medlemmen inte årligen förnyar sitt
medlemskap i enlighet med samma
regler som gäller för att vinna
medlemskap.
Medlemmen fyllt 32 år under det
gångna året. Från denna regel
undantas medlemmar i
förtroendeställning.
Medlemmen blir stadgeenligt utesluten

Mom. 8
Till hedersmedlem kan av riksmötet utses
varje person som ej är medlem i förbundet.
Hedersmedlemskap är på livstid och ingen
medlemsavgift måste erläggas av
hedersmedlemmen. Hedersmedlem är
ansluten direkt till riksorganisationen.
Hedersmedlemskap kan dock upphävas av
senare riksmöte eller genom att
hedersmedlemmen skriftligen till
förbundsstyrelsen så begär. Hedersmedlem
innehar inga av de rättigheter som
tillkommer ordinarie medlem förutom
närvarorätt på riksmöte.

Mom. 6
Medlem som bryter mot KDU:s stadgar,
tillhör annan än kristdemokratisk
partipolitisk organisation eller genom sitt
uppträdande skadar förbundet kan efter att
vederbörande fått tillfälle att skriftligen
yttra sig uteslutas av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen kan med trefjärdelars
majoritet besluta att avstänga medlem ifrån
all verksamhet i förbundet till dess att ett
beslut är taget i uteslutningsärendet.
Utesluten medlem kan ej erhålla nytt
medlemskap förrän förbundsstyrelsen
upphävt beslutet om uteslutning.

Mom. 7
Person som vill främja Kristdemokratiska
Ungdomsförbundet syften kan vara
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Kapitel 2
Allmänna bestämmelser

Mom. 6
Vald styrelsemedlem har ej rätt att delta i
beslut om ansvarsfrihet för styrelse man
själv tillhör.

§ 4 Röstningsförfarande
Mom. 1
Alla beslut i förbundets organ skall, då inte
annat anges i dessa stadgar, fattas med
enkel majoritet. Röstning medelst fullmakt
är ej tillåtet. Detta gäller ej personval då en
andra valomgång istället ska hållas mellan
de kandidater som fått lika röstetal. Om
lika röstetal föreligger även efter den andra
valomgången fäller lotten avgörandet.

§ 5 Beslutsmässighet

Mom. 2
Vid lika röstetal vinner det förslag bifall
som biträdes av styrelseordförande på den
aktuella nivån. Detta gäller ej personval då
lotten fäller avgörandet.

Mom. 2
För att styrelse och övriga valda organ skall
vara beslutsmässiga skall kallelse ha gått ut
till samtliga ledamöter.

Mom. 3
Vid personval skall sluten omröstning äga
rum om någon röstberättigad så yrkar eller
om flera förslag föreligger, annars sker
valet med acklamation. Om fler än två
personer är nominerade till en enskild post
och ingen kandidat får majoritet i en första
omröstning skall en andra röstomgång ske
mellan de två kandidater som fick flest
röster i den första omgången.

Mom. 4
En medlem kan aldrig äga mer än en
rösträtt på varje organisationsnivå.

Mom. 5
Tjänstemän har inte rösträtt på den
organisationsnivå där de har sin
anställning.

	
  
	
  

Mom. 1
Förbundets styrelser och övriga valda
organ är beslutsmässiga om minst så
många röstberättigade som halva antalet
ledamöter är närvarande. Representanter
från Kristdemokraterna räknas ej när det
kommer till att fastställa kvorumgräns.
Riksmöte har inget kvorum.

§ 6 Valbarhet
Mom. 1
Varje medlem i KDU kan väljas till
förtroendeuppdrag i förbundet.
Medlemmar av kristdemokraterna kan
adjungeras in i styrelser för att sköta
specifika uppgifter. Till revisor kan
medlemmar i KDU, kristdemokraterna och
auktoriserade revisor väljas. Till revisor
eller valberedning kan ej den väljas som
sitter i styrelsen för samma
organisationsnivå.

§ 7 Generella bestämmelser
Mom. 1
KDU:s riksorganisation äger varumärket
KDU med tillhörande logotyp och grafiska
profil och ska förvalta det varumärket i
enlighet med § 1 i denna stadga.
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Mom. 2
Inga delar av KDU kan utträda ur
förbundet eller anslutas till en annan
organisation. Endast riksorganisationen har
rätt att ansluta sig som medlem i annan
organisation. Önskar annan del av
förbundet ansluta sig som medlem till en
organisation måste det medlemskapet
godkännas av förbundsstyrelsen.

Mom. 3
Distrikt och klubbar som bildas inom
förbundet faller per automatik under dessa
stadgar. Önskar distrikt eller klubb anta
separatstadgar eller tilläggsstadgar skall
dessa först godkännas av
förbundsstyrelsen.

Mom. 4
Förbundsstyrelsen har rätt att kalla till
sammanträdde med distriktsstyrelse eller
klubbstyrelse om synnerliga skäl finns. Till
ett sådant sammanträdde hat
förbundsstyrelsen rätten att sända en
representant med rätt att delta i
överläggningar men ej i besluten.

Mom. 5
Distrikt och klubbar skall till
förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter
om organisation, medlemmar, ekonomi och
verksamhet. De skall även så snart som
stämma eller årsmöte hållits, dock senast
den tionde mars till riksorganisationen
insända verksamhets- och
revisionsberättelser samt uppgift angående
val av styrelse.

aktiviteter, inklusive riksmöte, till dess att
plikten är utförd.

§ 8 Jäv
Mom. 1
Den som är jävig i ett ärende i styrelsens
arbete får inte delta eller närvara vid
handläggning av ärendet.

Mom. 2
En förtroendevald eller tjänsteman är jävig
om,
saken angår honom själv eller någon
honom närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig
nytta eller skada för honom själv eller
honom närstående, eller
2. om det i övrigt finns någon särskild
omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet i
ärendet
1.

Mom. 3
Uppstår skilda meningar om jäv föreligger
skall omröstning ske i frågan. Den beslutet
berör får ej deltaga i beslutet.

Mom. 4
Frågan om jäv gäller ej vid handläggning av
politiska beslut, endast vid organisationens
förvaltningsbeslut.

Mom. 6
Distrikt som inte uppfyller sina plikter
enligt denna stadga kan av riksorganisationen förbjudas att delta i dessa
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Kapitel 3
Riksorganisationen
§9. Riksorganisationen
Mom. 1
Riksorganisationen ansvarar för förbundets
verksamhet i hela landet och för
internationellt samarbete.

§10. Riksmöte
Mom. 1
Riksmötet består av 100 ombud valda av
distrikten jämte ersättare, samt av
förbundsstyrelsens ledamöter.

Mom. 2
Distriktens ombud fördelas i enlighet med
jämkade uddatalsmetoden, baserat på
medlemstal den 31 december. Varje distrikt
skall dock vara garanterat två ombud.

Mom. 3
I det fall att två distrikt, vid fördelning av
ombud, har lika jämförelsetal så fördelas
ombudet efter lotten.

Mom. 4
Riksmötet är förbundets högsta beslutande
organ och fastställer förbundets politik och
stadgar. Riksmötet fattar även beslut om
riksorganisationens övergripande
verksamhetsplanering, ordinarie budget
och avgift för utdebitering på distrikten.

Mom. 5
Ordinarie riksmöte hålles en gång per
kalenderår på tid och plats som bestäms av
förbundsstyrelsen.
	
  
	
  

Mom. 6
Kallelse till riksmöte och
riksmöteshandlingar skall tillställas
röstberättigade ombud och ersättare senast
14 dagar före riksmötets inledning, samt
finnas tillgängligt för alla medlemmar.

Mom. 7
Extra riksmöte ska hållas när
förbundsstyrelsen, riksmöte eller mer än
hälften av distrikten så kräver. Extra
riksmöte kan inte fatta beslut i annat
ärende än som angivits i beslutet om extra
riksmöte.

Mom. 8
Yttrande- och förslagsrätt vid riksmötet har
varje medlem av förbundet. Rösträtt har
distriktets ombud och förbundsstyrelsens
ledamöter. Ledamot av förbundsstyrelsen
har dock inte rösträtt i fråga om
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. För
nyttjande av rösträtt och deltagande i
riksmötesaktiviteter skall deltagaravgiften
vara inbetald vid den tidpunkt som har
angivits. Om godtagbara skäl uppvisas har
dock förbundsstyrelsen rätt att ge tillbaka
dessa rättigheter om betalning inkommit
innan riksmötets början.

Mom. 9
Motionsrätt till riksmöte ägs av varje
medlem i förbundet, samt av distrikt,
klubbar och deras styrelser. För att motion
skall tas upp till behandling vid riksmöte
måste den dock ha behandlats vid distriktsstämma eller av distriktsstyrelse så att
distriktet kan bifoga ett yttrande. Klubb
som vill motionera ska skicka sin motion
till inspektorsdistriktets styrelse för
behandling. Distriktsstyrelse kan be
distriktsstämma yttra sig över motion
innan den insänds till riksorganisationen.
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Mom. 10
Till alla motioner som behandlas på
riksmöte skall det finnas ett yttrande och
förslag till beslut från förbundsstyrelsen.

Mom. 11
Rätt att nominera personer för uppdrag
som utses på riksmöte har varje medlem
samt distrikt och klubbar. Alla
nomineringar skall vara riksorganisationen
till handa senast fyra veckor före riksmötet.
Riksmötet kan dock med två tredjedels
majoritet besluta att öppna för fri
nominering på sittande riksmöte.

Mom. 12
Motioner till riksmötet skall vara
riksorganisationen till handa senast åtta
veckor före riksmötet.

Mom. 13
Distriktens riksmötesombud jämte ersättare
skall meddelas till riksorganisationen senast
åtta veckor före riksmötet för att erhålla
rösträtt. Till den röstlängd som då
upprättas kan ej någon tillfogas.

Mom. 14
Vid ordinarie riksmöte skall följande
ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.

Val av funktionärer vid riksmötet
Godkännande av kallelsen
Fastställande av föredragningslista
Fastställande av röstlängd
Förbundsstyrelsens verksamhets- och
förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen
8. Val av förbundsordförande samt förste
och andre vice förbundsordförande

	
  
	
  

9. Val av övriga ledamöter i
förbundsstyrelsen
10. Val av tre revisorer, varav en
auktoriserad, jämte ersättare
11. Val av valberedning för nästa ordinarie
riksmöte
12. Verksamhetsplan
13. Budget
14. Propositioner
15. Motioner

Mom. 15
På ordinarie riksmöte måste beslut fattas i
fråga om revisionsberättelse, ansvarsfrihet,
verksamhetsplan, budget och nyval.

§11. Förbundsstyrelsen
Mom. 1
Förbundsstyrelsen (FS) skall bestå av
ordförande, förste och andre vice
ordförande samt åtta ledamöter valda av
riksmötet. Ordförande av internationella
utskottet och organisationsutskottet skall
väljas av riksmötet. Ledamöterna väljs för
en tid av ett år. Utöver detta har
Kristdemokraternas riksorganisation rätt
att utse en representant utan rösträtt.

Mom. 2
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta
beslutande organ mellan riksmöten.

Mom. 3
Förbundsstyrelsens presidium fungerar som
arbetsutskott (AU). Förbundsstyrelsen kan
inom sig välja in ytterligare en ledamot i
arbetsutskottet. Vid behov kan
arbetsutskottet förstärkas genom
adjungering. Permanent adjungering kan
dock endast utses av förbundsstyrelsen.
Arbetsutskottet skall bereda politiska
ärenden till förbundsstyrelsen, handha
8

ekonomi- och personalfrågor och utgör
förbundets högsta beslutande organ mellan
förbundsstyrelsens sammanträden.

Mom. 4
Förbundsstyrelsen har att utse två fasta
utskott. Organisationsutskottet (OU) som
handhar organisations- och
utbildningsfrågor samt Internationella
utskottet (IU) som, arbetar med KDU:s
internationella projekt och utbyten.

Mom. 5
Förbundsstyrelsen kan, utöver de fasta
utskotten, utse de utskott och kommittéer
som den finner lämpligt. Samtliga utskott
och kommittéer är underställda
förbundsstyrelsen och får sina befogenheter
genom beslut av denna. Alla utskott och
kommittéer har att rapportera sin
verksamhet och sina beslut till
förbundsstyrelsen.

Mom. 2
Valberedningen ska bestå av en
sammankallande, en ledamot från vardera
av Götaland, Svealand och Norrland, samt
en ytterligare ledamot.

Mom. 3
Valberedning att föreslå ny valberedning
består av distriktsordförande i de
medlemsmässigt största distrikten i vardera
av Götaland, Svealand och Norrland, vilka
sammanträder efter kallelse från
riksorganisationen. Förslag till ny
valberedning skall ingå i
riksmöteshandlingarna.

§12. Räkenskap och revision
Mom. 1
Riksorganisationens räkenskaper avslutas
per den 31 december och överlämnas till
revisorerna senast den 31 mars.
Revisionsberättelsen liksom
verksamhetsberättelsen skall ingå i
riksmöteshandlingarna.

§13. Valberedning
Mom. 1
Valberedningen har att följa
förbundsstyrelsens arbete under året och
sedan senast sex veckor före riksmötet
framlägga sitt förslag till ny
förbundsstyrelse.
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Kapitel 4 Distrikt
§14. Distrikt
Mom. 1
Distrikt utgör lokalavdelning för
förbundet. Valkrets för riksdagsval bör
utgöra distrikts geografiska område.
Distriktsindelningen fastställes av
förbundsstyrelsen. Distrikten skall senast
den 31 december varje år inbetala avgift till
riksorganisationen.

§15. Distriktsstämma
Mom. 1
Distriktsstämman är distriktets högsta
beslutande organ.

Mom. 2
Ordinarie distriktsstämma skall hållas
årligen på tid och plats som fastställes av
distriktsstyrelsen, dock senast den sista
februari.

Mom. 3
Kallelse till distriktsstämma skall tillställas
distriktets medlemmar senast två veckor
före distriktsstämman.

Mom. 4
Extra distriktsstämma hålls efter beslut av
distriktsstyrelsen eller då minst hälften av
medlemmarna skriftligen så begär. Extra
distriktsstämma kan inte fatta beslut i
annat ärende än som angivits i
distriktsstyrelsens beslut om extra
distriktsstämma.

	
  
	
  

Mom. 5
Yttrande-, förslags- och rösträtt på
distriktsstämman ägs av varje medlem i
distriktet som senast dag för kallelsens
utskick fanns i medlemsregistret och som
betalat medlemsavgift eller på annat sätt i
enlighet med denna stadga bekräftat sitt
medlemskap senast dag för stämman.
Ledamot av distriktsstyrelsen har dock inte
rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid
val av revisorer.

Mom. 6
Motionsrätt till distriktsstämma har varje
medlem av distriktet, samt klubbar under
distriktets inspektorskap och deras
styrelser.

Mom. 7
Motion till distriktsstämma kan först
skickas till klubbårsmöte för yttrande.
Varje motion som behandlas på
distriktsstämma skall ha ett yttrande och
förslag till beslut från distriktsstyrelsen.

Mom. 8
Motion skall vara distriktsstyrelsen
tillhanda senast en vecka efter det att
kallelse har nått medlemmarna.

Mom. 9
Nomineringsrätt till val som skall förrättas
på distriktsstämma har varje medlem av
distriktet, samt klubbar under distriktets
inspektorskap och deras styrelser.
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Mom. 10
Vid ordinarie distriktsstämma skall
följande ärenden behandlas:
1. Val av funktionärer vid
distriktsstämman
2. Godkännande av kallelsen
3. Fastställande av föredragningslistan
4. Fastställande av röstlängd
5. Distriktsstyrelsens verksamhets- och
förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av antalet ledamöter i
distriktsstyrelsen
9. Val av ordförande samt vice
ordförande
10. Val av ledamöter i distriktsstyrelsen
11. Val av revisorer för nästa ordinarie
distriktsstämma
12. Val av valberedning för nästa ordinarie
distriktsstämma
13. Val av ombud till riksmötet
14. Propositioner
15. Motioner till distriktsstämma.

Mom. 11
På ordinarie distriktsstämma måste beslut
fattas om verksamhets- och
förvaltningsberättelse, revisorernas
berättelse, ansvarsfrihet samt nyval.

§16. Distriktsstyrelsen
Mom. 1
Distriktsstyrelsen skall som minst bestå av
ordförande och två ledamöter. Utöver detta
har Kristdemokraternas distriktsorganisation rätt att utse en representant.

Mom. 2
Distriktsstyrelsen har att inom sig utse en
kassör för distriktet. Distriktsstyrelsen bör
även inom sig utse ett verkställande
	
  
	
  

utskott, vilket minst bör omfatta presidiet
och ska innefatta ordföranden.

Mom. 3
Distriktsstyrelsen är distriktets högsta
beslutande organ mellan distriktsstämmor.

§17. Räkenskap och revision
Mom. 1
För varje verksamhetsår skall minst en
revisor jämte ersättare väljas.

Mom. 2
Distriktets räkenskaper avslutas per den 31
december och överlämnas till revisorerna
senast den 31 januari.

§18. Valberedning
Mom. 1
Valberedningen för distriktet har att följa
distriktsstyrelsens arbete under året och
inför nästkommande distriktsstämma
framlägga förslag till nyval.

§19. Vilande distrikt
Mom. 1
Ett distrikt anses vara vilande om det inte i
stadgeenlig tid har genomfört en
distriktsstämma.

Mom. 2
När ett distrikt blir vilande övergår
förvaltningen av dess tillgångar och
handlingar till riksorganisationen. Om ett
distrikt upplöses tillfaller alla dess
tillgångar och handlingar
riksorganisationen.
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Mom. 3
Om intresse finns bland medlemmar att
återuppstarta ett vilande distrikt så skall en
uppstarts-distriktsstämma hållas, till vilken
kallelse till alla medlemmar inte är
nödvändig. Denna skall välja en
interimsstyrelse vars enda uppgift är att se
till att en ordinarie eller extra
distriktsstämma genomförs i enlighet med
dessa stadgar.

Mom. 4
Beslut om upplösande av ett distrikt, eller
sammanslagning av flera distrikt, fattas av
förbundsstyrelsen.
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Kapitel 5 Klubbar
§20. Klubbar
Mom. 1
Medlemmar i KDU kan bilda klubbar för
samverkan enligt intresseområde eller
geografiska områden. Klubbar måste vara
öppna för alla KDU-medlemmar.

§22. Medlemskap i klubb
Mom. 1
I det fall en klubb, från distrikt, har fått
delegation på att hantera distriktets
medlemskår inom sitt geografiska område
så ansluts ny medlem inom det området
automatiskt även till klubben givet att
medlemmen ej annat begär.

§23. Inspektor
Mom. 2
Klubbar är ej en del av förbundets
representativa struktur utan snarare att
likställa med ett nätverk, och medlem i
klubb ansluts därmed per automatik även
till distrikt.

§21. Klubbs bildande och ansvar
Mom. 1
En klubb kan bildas om minst tre KDUmedlemmar så önskar. Dessa skall då hålla
ett årsmöte mellan sig för att konstituera
klubben. När en ny klubb bildas måste
såväl riksorganisationen som klubbens
inspektorsdistrikt informeras om detta.

Mom. 2
Klubb skall ha ett uttalat säte som ska
beslutas om vid konstituerande årsmöte.

Mom. 3
Klubb som bildas för ett specifikt
geografiskt område kan från distrikt få
delegation på del av distriktets
ansvarsområden. Delegation bör ej ges
innan klubb har uppvisat stabil verksamhet
och skall ej dras tillbaka så länge som
verksamhet fortgår.

	
  
	
  

Mom. 1
Varje klubb skall ha ett distrikt som
inspektor. Detta distrikt ansvarar för att
överse att klubbverksamheten sker i
enlighet med KDU:s regelverk och stadgar.
Om inspektorsdistriktet finner att så ej är
fallet kan det i samråd med
förbundsstyrelsen besluta att upplösa
klubben.

Mom. 2
Inspektorsdistrikt är det distrikt vilket
omfattar den ort där klubben har sitt säte.

§24. Demokratisk struktur
Mom. 1
Klubb skall ha demokratisk struktur och
regleras därför i enlighet med de regler som
styr distrikt i § 16 till § 19 i alla de fall där
dessa regler är applicerbara. Vid
applicering av dessa regler på klubb så skall
i paragrafernas text orden ”distrikt”,
”distriktsstämma” och ”distriktsstyrelse”
ersättas av ”klubb”, ”klubbårsmöte”
respektive ”klubbstyrelse”.

§25. Vilande klubb
Mom. 1
En klubb anses vilande om det ej inom
stadgeenlig tid har hållits ett klubbårsmöte.
13

Mom. 2
Inspektorsdistrikt är det distrikt vilket
omfattar den ort där klubben har sitt säte.

Mom. 3
Tillgångar och handlingar för vilande
klubb förvaltas av dess inspektorsdistrikt.
Vid klubbs upplösande tillfaller tillgångar
och handlingar dess inspektorsdistrikt.

Mom. 4
Om intresse finns bland medlemmar att
återuppstarta en vilande klubb så skall ett
uppstarts-årsmöte hållas, till vilken kallelse
till alla medlemmar inte är nödvändig.
Denna skall välja en interimsstyrelse vars
enda uppgift är att se till att ett ordinarie
eller extra klubbårsmöte genomförs i
enlighet med dessa stadgar.

Mom. 5
Klubb kan ej upplösas om minst tre
medlemmar önskar fortsätta dess
verksamhet, med undantag för i de fall som
specificeras i § 24 mom 1.
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Kapitel 6
Avslutande bestämmelser
§26. Ändring av stadgan
Mom. 1
Ändring av dessa stadgar fodrar enhälligt
beslut av ordinarie riksmöte eller två
tredjedels majoritet av två på varandra
följande riksmöten, varav minst ett
ordinarie.

§27. Stadgetolkning
Mom. 1
Förbundsstyrelsen äger att tolka dessa
stadgar, och har därmed företräde framför
eventuella andra tolkningar.

§28. Förbundets upplösande
Mom. 1
Beslut om upplösande av förbundet skall
fattas med två tredjedels majoritet av två
på varandra följande riksmöten, varav
minst ett ordinarie, mellan vilka det har
förflutit inte mindre än fem månader.

Mom. 2
Vid upplösning av förbundet skall alla
tillgångar, efter att eventuella skulder är
betalda, tillfalla ändamål i enlighet med
förbundets grundsyn och syfte så som det
stadgas i §1. Beslut om detta skall fattas av
det sista riksmötet.
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