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§1 ORGANISATIONEN
Mom 1 Sveriges ungdomsråd är en partipolitiskt, religiöst obunden, feministisk,
antirasistisk och normkritisk samarbets- och intresseorganisation för
ungdomsråd i Sverige.

Mom 2 Sveriges ungdomsråds vision är ett fritt, demokratiskt och solidariskt Sverige i  en
värld präglad av internationell solidaritet där ungdomar skall ha samma  möjligheter att
bestämma över samhället, sina liv och sin ort, samt ha lika  tillgång till sina rättigheter som
vuxna.

Mom 3 Sveriges ungdomsråds syfte är att stötta de anslutna ungdomsråden samt deras
medlemmar i deras strävan till att skapa en bättre tillvaro för ungdomar och slå  vakt om
ungdomars rättigheter. Samt agera som nationell politisk aktör för att  främja
ungdomsrådens nationella intressen, ungdomars demokratiska och  mänskliga rättigheter
och vår vision.

§2 AVDELNINGAR
Mom 1 Sveriges ungdomsråds ansluter ungdomsråd i Sverige som autonoma  avdelningar.
Ett ungdomsråd är en lokal eller regional sammanslutning för och  av ungdomar som verkar
för att skapa en bättre tillvaro för ungdomar i deras  ort, bygd, stadsdel eller kommun, samt
verkar för alla människors lika värde,  rättigheter och frihet.

Mom 2 För att ett ungdomsråd skall kunna anslutas till Sveriges ungdomsråd krävs:
− Att ungdomsrådet är demokratiskt styrt.
− Att ungdomsrådet är partipolitiskt och religiöst obundet.



− Att ungdomsråd till minst tre fjärdedelar (3/4) är personer under 26 år och  över 13 år.
− Att ungdomsrådet har minst tre (3) medlemmar.
− Att ungdomsrådet lever upp till och respekterar det som sägs i dessa  stadgar.

Mom 3 Ett ungdomsråd som är avdelning hos Sveriges ungdomsråd ska årligen rapportera
vilken verksamhet  ungdomsrådet bedriver.

Mom 4 Styrelsen beviljar nytt avdelningsskap i Sveriges ungdomsråd.  Avdelningsskapsåret
följer kalenderåret.

§3 MEDLEMMAR
Mom 1 Medlemmarna hos ett ungdomsråd som är en avdelning hos Sveriges ungdomsråd
är också medlemmar  hos Sveriges ungdomsråd. Avdelningen skall rapportera
medlemmarna till  Sveriges ungdomsråd.

Mom 2 Styrelsen beviljar medlemskap i Sveriges ungdomsråd, i samband med det beviljas
också medlemskap för alla dess medlemmar.
Medlemskapsåret följer kalenderåret.

§4 ANSLUTNINGSAVGIFT
Mom 1 Anslutningsavgift för kalenderåret betalas årligen av ungdomsråd som är  anslutet
som avdelning. För att avdelningen skall erhålla rösträtt vid kongress  skall avgiften vara
betald senast dagen innan mötets öppnande.

Mom 2 Kongressen beslutar om anslutningsavgiften för kommande kalenderår.

§5 UTTRÄDE
Mom 1 En avdelning som önskar utträde ur organisationen ska anmäla detta skriftligen  till
styrelsen.



§6 UTESLUTNING
Mom 1 En avdelning som inte erlägger anslutningsavgiften utesluts automatiskt.

Mom 2 Styrelsen kan utesluta en avdelning eller enskilt anslutna medlem som  motverkar
Sveriges ungdomsråds syfte, principer eller politik som fastslagits av  kongressen samt om
avdelningen eller den enskilt anslutna medlemmen är  ansedd vara synnerligen olämplig för
att fortsätta uppbära medlemskap.
Berörd avdelning eller enskilt ansluten medlem har rätt, inom rimlig tid, att yttra  sig för
styrelsen. Utesluten avdelning eller enskilt ansluten medlem har rätt att  överklaga beslutet
genom att närvara på närmast kongress med yttranderätt i  frågan. Överklagan skall vara
styrelsen tillhanda senast två (2) veckor efter  uteslutningen.

Mom 3 Endast ett direkt beslut kan upphäva en uteslutning. Kongressen har rätt att
upphäva uteslutning fattad både av styrelsen och kongressen. Styrelsen äger  endast rätt
att upphäva sina egna uteslutningar. Ett upphävande av uteslutning  kräver två tredjedelars
majoritet.

Mom 4 Styrelsen äger rätt att avstänga en person från organisationens verksamhet i väntan
på beslut i uteslutningsärende eller om personen agerat på hotfullt eller  på annat
synnerhet olämpligt sätt mot medlemmar, förtroendevalda eller  anställda.

Mom 5 Beslut om uteslutning skall motiveras skriftligen och göras tillgängliga för

medlemmar såtillvida inte brott eller annat känsligt personärende föreligger.

§7 KONGRESS
Mom 1 Sveriges ungdomsråds högsta beslutande organ är kongressen. En kongress  som
är stadgeenligt utlyst är alltid beslutsför.

Mom 2 Ordinarie kongress skall äga rum i februari eller mars varje år.

Mom 3 Styrelsen ansvarar för att till kongressen kalla samtliga avdelningar och
förtroendevalda i Sveriges ungdomsråd. Kallelsen skall meddelas skriftligen och  vara



samtliga avdelningar och förtroendevalda tillhanda senast åtta (8) veckor  före dess
inledande.

Mom 4 Motionsrätt tillkommer avdelningar eller en grupp på minst fem (5) enskilt  anslutna
medlemmar från minst tre (3) olika avdelningar. Propositionsrätt  tillkommer styrelsen.

Mom 5 Propositioner skall vara samtliga avdelningar och förtroendevalda tillhanda  senast
åtta (8) veckor före kongressens inledande.

Mom 6 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fem (5) veckor före kongressens
inledande. Motioner med styrelsens motionssvar skall vara samtliga medlemmar  tillhanda
senast tre (3) veckor före kongressens inledande.

Mom 7 Nomineringsstopp till styrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning träder i  kraft
sex (6) veckor innan kongressens öppnande

Mom 8 Rösträtt vid kongressen tillkommer ombud. Varje ansluten avdelningar har rätt  till
ett (1) ombud och en (1) ersättare.

Mom 9 Yrkanderätt vid kongress tillkommer ombud och förtroendevalda.

Mom 10 Yttranderätt vid kongress tillkommer ombud, ersättare och förtroendevalda.

Mom 11 Yttrande av övriga kan inhämtas på beslut av kongressen.

Mom 12 Kongressförhandlingar förs öppet såvida kongressen inte beslutar om slutna
förhandlingar. Vilka som får delta vid slutna förhandlingar beslutas av
kongressen. Ombud och förtroendevalda har alltid rätt att närvara vid slutna  förhandlingar.

Mom 13 Vid kongress skall åtminstone följande punkter behandlas:
− Mötets öppnande
− Fastställande av dagordning
− Val av mötesordförande



− Val av mötessekreterare
− Val av två rösträknare
− Val av två protokolljusterare
− Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande
− Fastställande av röstlängd
− Fastställande av arbetsordning för kongressen
− Behandling av propositioner
− Behandling av motioner
− Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår
− Fastställande av verksamhetsplan
− Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse
− Fastställande av revisorernas revisionsberättelse
− Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
− Val av valberedning
− Val av verksamhetsrevisorer
− Val av ekonomisk revisor
− Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande mandatperiod − Val av
ordförande till styrelsen
− Val av vice ordförande till styrelsen
− Val av ledamöter till styrelsen
− Övriga frågor
− Mötets avslutande

Mom 14 Kongressprotokoll med bilagor skall vara tillgängligt för avdelningar,
förtroendevalda och medlemmar senast tio (10) veckor efter kongress
avslutande.

Mom 15 Extra kongress skall hållas om styrelsen, revisorerna eller minst en tredjedel av
avdelningarna skriftligen så begär. Vilka frågor som skall behandlas skall framgå av begäran.
Vid extra kongress gäller samma bestämmelser som vid ordinarie  kongress med följande
undantag:
− Extra kongress kan hållas när som helst under året.



− Styrelsen skall kalla avdelningar och förtroendevalda till extra kongress  senast fyra (4)
veckor före dess öppnande.
− Propositioner skall skickas ut i samband med kallelsen.
− Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan den extra  kongressens
öppnande.
− Möteshandlingar skall vara avdelningar och förtroendevalda tillhanda senast  (1) en vecka
innan den extra kongressens öppnande.
− Endast de frågor som anges i den skriftliga begäran skall tas upp på
dagordningen men minst mötets öppnande, val av mötespresidium, val av
mötesfunktionärer samt mötets avslutande.

Mom 16 Om inte annat föreskrivs fattas beslut vid kongressen med enkel majoritet.

Mom 17 Vid lika röstetal hålls en extra omröstning. Om lika röstetal även uppstår i denna
omgång vinner huvudförslaget. Uppstår detta i personval avgör lotten.

Mom 18 Sluten omröstning skall tillämpas vid personval om någon så yrkar. Övriga
omröstningar sker öppet.

Mom 19 Fullmaktsröstning är ej tillåtet.

Mom 20 För att anses vara valbar till ett uppdrag inom Sveriges ungdomsråd måste
personen vara yngre än 26 år samt ej vara anställd av organisationen eller på  annat sätt
uppbära ett ekonomiskt avtal med Sveriges ungdomsråd. Den  ekonomiske revisorn

undantas dessa villkor.

§8 STYRELSE
Mom 1 Styrelsen utgör Sveriges ungdomsråds högsta beslutande organ då kongressen
inte är samlad och styrelsen svarar inför kongressen. Mellan kongresser är  styrelsen
Sveriges ungdomsråds politiska och organisatoriska ledning.



Mom 2 Styrelsen skall bestå som minst av fem (5) ledamöter och som mest av tretton  (13)
ledamöter som väljs av kongressen för en mandatperiod motsvarande  tiden intill nästa
ordinarie kongress.

Mom 3 Styrelsen har det löpande ansvaret för organisationens verksamhet, ekonomi  och
administration. Styrelsen skall avlägga verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret vid ordinarie kongress. Ett verksamhetsår avser perioden  mellan två
ordinarie kongresser.

Mom 4 Styrelsen skall sammanträda enligt fastställd mötesplanering på sitt första
styrelsemöte under verksamhetsåret.

Mom 5 Samtliga av styrelsens beslutande möten skall protokollföras och göras  tillgängliga
för avdelningarna och medlemmarna.

Mom 6 Styrelsen skall på varje möte utse en (1) mötesordförande, en (1) sekreterare  samt
minst en (1) protokolljusterare.

Mom 7 Ordförande är förste bland jämlikar, således  är ordförande en ledamot i styrelsen
och bär inte auktoritet över övriga ledamöter. Styrelsen leder organisationen kollektivt.

Mom 8 Ordföranden eller den som ordföranden utser är styrelsens sammankallande.
Kallelse till styrelsemöte skall vara samtliga ledamöter tillhanda senast en (1)  vecka före
mötet.

Mom 9 Revisorerna har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens möten och ska kallas
inom samma tid.

Mom 10 Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Mom 11 Varje ledamot av styrelsen har en röst. Ordföranden äger utslagsrösten. Om
ordförande ej är närvarande äger vice ordförande utslagsrösten, eljest äger
mötesordförande utslagsrösten.



§9 REVISORER
Mom 1 Verksamhetsrevisorerna skall vara två (2) till antalet och väljs av kongressen för  en
mandatperiod som motsvarar tiden intill nästa ordinarie kongress.

Mom 2 Minst en (1) ekonomisk revisor väljs av kongressen för en mandatperiod som
motsvarar tiden intill nästa kongress. Den ekonomiska revisorn skall vara
auktoriserad revisor.

Mom 3 Verksamhetsrevisorerna skall granska organisationens verksamhet utifrån av
kongressen och styrelsen fastställda styrdokument. Verksamhetsrevisorerna  svarar inför
kongressen. Vid kongress skall verksamhetsrevisorerna avlägga  revisionsberättelse i vilken
ansvarsfrihet för den avgående styrelsen till - eller  avstyrks.

Mom 4 Den ekonomiska revisorn skall granska organisationens räkenskaper och  bokslut.
Den ekonomiska revisorn avlägger revisionsberättelse till kongressen, i  vilken ansvarsfrihet
för den avgående styrelsen av- eller tillstyrks.

§10 VALBEREDNING
Mom 1 Valberedningen skall bestå av minst tre (3) och som mest fem (5) ledamöter,  som
inte innehar eller kandiderar till andra förtroendeuppdrag i Sveriges  ungdomsråd, och som
väljs av kongressen för en mandatperiod motsvarande  tiden intill nästa kongress.

Mom 2 Valberedningen skall bereda val till styrelse, verksamhetsrevisor och  valberedning.

Mom 3 Valberedningens förslag på nya förtroendevalda skall offentliggöras senast fyra (4)
veckor innan kongressens öppnande.

Mom 4 Valberedningen äger nomineringsrätt till styrelse, verksamhetsrevisor och
valberedning.

§11 MISSTROENDEFÖRKLARING



Mom 1 Förtroendevalda kan avsättas genom beslut av kongress eller extra kongress  med
två tredjedelars majoritet, så kallad misstroendeförklaring.

Mom 2 Misstroendevotum kan väckas om minst en tredjedel av de anslutna  avdelningarna
så begär. Begäran om misstroendevotum skall anmälas skriftligen  till styrelsen och
revisorerna minst två veckor före kongressens öppnande.

Mom 3 Om en ledamot i styrelsen tre (3) på varandra följande styrelsemöten utan giltig
anledning och/eller utan att meddela ej närvarar kan övriga styrelsen, i samråd  med
verksamhetsrevisorerna, välja att avsätta den ledamoten.

§12 STADGAR
Mom 1 För ändring av dessa stadgar krävs att en ordinarie kongress så beslutar med  minst
två tredjedelars majoritet.

Mom 2 Styrelsen äger rätt att tolka stadgan. Om så är möjligt skall
verksamhetsrevisorernas synpunkt inhämtas.

Mom 3 För att ändra §1 mom 1 till 4 krävs två (2) på varandra följande kongresser med
minst sex (6) månaders mellanrum

§13 UPPLÖSANDE
Mom 1 För att upplösa Sveriges ungdomsråd krävs beslut av två (2) på varandra  följande
kongresser med minst två tredjedelars majoritet.

Mom 2 Eventuella likvida medel och tillgångar fördelas i enlighet med kongressens  beslut.
Skulder betalas i första hand.


