
1 
 

Stadgar beslutade på förbundsmötet 2020-05-08 

 

 

Stadgar för Studieförbunden i samverkan  
 

§ 1 Namn och syfte  

Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan, i dagligt tal Studieförbunden, (The 

Swedish Adult Education Association) och är studieförbundens intresse- och 

branschorganisation för att främja folkbildningen i samhället. Förbundets säte är Stockholm.  

§ 2 Organisation  

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet och förbundsstyrelsen.   

§ 3 Medlemskap  
3.1 De studieförbund som får statsbidrag genom Förordning om statsbidrag till 

folkbildningen och som godkänner förbundets verksamhetsidé och stadgar kan beviljas 

medlemskap.  

3.2 Beslut om medlemskap i förbundet fattas av förbundsstyrelsen.  

Studieförbund som ej beviljats medlemskap av förbundsstyrelsen kan begära att frågan 

prövas av förbundsmötet.  

3.3 Utträde  

Medlem som vill utträda ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen. 

Medlemskapet upphör tolv månader efter anmälan.  

3.4 Uteslutning  

Medlem som inte uppfyller kraven enligt § 4 eller som bryter mot förbundets verksamhetsidé 

eller stadgar kan uteslutas.  

§ 4 Avgifter  

Medlem erlägger fastställda avgifter. Medlem som vid utgången av verksamhetsåret inte 

erlagt beslutade avgifter kan uteslutas.  

§ 5 Förbundsmöte  

5.1 Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Förbundsmötet hålls vartannat 

år senast sista maj på tid och plats som beslutas av förbundsstyrelsen. Kallelse utsänds senast 

tre månader innan mötet.  

5.2 Förbundsmötet består av ett ombud per medlem. Det finns 50 röster att fördela mellan 

ombuden. Varje ombud får minst tre röster. Övriga röster fördelas mellan studieförbunden i 
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proportion till deras statsbidrag året före förbundsmötet. Förbundsstyrelsen fastställer 

röstfördelningen vilken bifogas kallelsen. 

5.3 Ombud har rösträtt. Förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer och valberedning har 

yttrande- och förslagsrätt.  

Uteslutning av medlem fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster. Fråga om 

stadgeändring samt upplösning av förbundet beslutas i enlighet med vad som stadgas i §§ 16-

17. Övriga beslut fattas med enkel majoritet. Uppstår lika röstetal vid val avgör lotten.  

5.4 Medlem har motionsrätt till förbundsmötet. Motioner skall vara förbundsstyrelsen 

tillhanda senast två månader före mötet. Förbundsstyrelsen skall yttra sig över inkomna 

motioner.  

5.5 Förbundsstyrelsens årsredovisningar och revisorernas berättelser, motioner med 

förbundsstyrelsens yttrande samt övriga årsmöteshandlingar utsänds senast fjorton dagar 

före förbundsmötet till medlemmar och anmälda ombud.  

5.6 Vid förbundsmötet skall följande ärenden behandlas:  

a) Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet  

b) Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare  

c) Förbundsstyrelsens årsredovisningar  

d) Revisorernas berättelser  

e) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen  

f) Fastställande av verksamhetsidé, organisationens uppdrag och rambudget för kommande 

två år  

g) Fastställande av avgifter  

h) Fastställande av arvoden till förtroendevalda  

i) Övriga förslag från förbundsstyrelsen  

j) Behandling av inkomna motioner  

k) Anmälan av de av medlemmarna utsedda styrelseledamöterna 

l) Val av förbundsordförande och en vice förbundsordförande  

m)Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter representerande medlemmarna  

n) Utseende av en godkänd eller auktoriserad revisor med suppleant  

o) Beslut om antal ledamöter i valberedningen  

p) Val av valberedning med sammankallande  

§ 6 Extra förbundsmöte  

Extra förbundsmöte hålls om behov uppstår på kallelse av förbundsstyrelsen eller om 
revisorerna eller en tredjedel av medlemmarna så begär hos förbundsstyrelsen. Vid sådant 
möte behandlas endast de frågor som föranlett dess sammankallande. Av revisorer eller 
medlemmar påkallat extra årsmöte ska hållas senast tre månader efter inkommen begäran.  
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Kallelse till extra förbundsmöte ska utsändas senast sex veckor före extra förbundsmötet. För 

utseende av ombud, röst- och närvarorätt, röstning samt utsändande av handlingar gäller 

samma som stadgas för ordinarie förbundsmöte.  

Vid extra förbundsmöte gäller samma röstfördelning som vid senast genomförda ordinarie 
förbundsmöte.  

§ 7 Valberedning  

Valberedningen föreslår förbundsmötet val av förbundsordförande, vice förbundsordförande, 
revisorer och revisorssuppleanter samt förbundsmötespresidium.  

§ 8 Förbundsstyrelse  

8.1 Förbundsstyrelsen är mellan förbundsmötena förbundets högsta beslutande organ och 
leder verksamheten enligt stadgar, verksamhetsidé, övergripande verksamhetsmål och 
rambudget samt förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsen har även att tolka förbundets 
stadgar om tvist uppstår.  

8.2 Förbundsstyrelsen består av en ledamot från varje medlem. Medlem utser själv ledamot. 
Förbundsmötet väljer bland utsedda ledamöter förbundsordförande och vice 
förbundsordförande för en period av två år. I den händelse medlem önskar byta ledamot 
mellan förbundsmötena, kan så ske efter beslut i medlemmens förbundsstyrelse och anmälan 
till förbundet.  

8.3 En representant för kanslipersonalen adjungeras till förbundsstyrelsen. Därutöver har 
förbundsstyrelsen rätt att adjungera ledamöter. Adjungerade ledamöter har yttrande- och 
förslagsrätt i förbundsstyrelsen  

8.4 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Beslut i förbundsstyrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Vid behandling av frågor, som rör avtal om 
personalens anställningsvillkor och eventuella åtgärder i samband därmed, har den 
adjungerade personalledamoten ej rätt att närvara.  

8.5 Förbundsstyrelsen beslutar om verksamhetsplan och budget för varje verksamhetsår, 
fastställer arbets- och delegationsordning samt utser generalsekreterare.  

8.6 Förbundsstyrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.  

8.7 Förbundsstyrelsen utser firmatecknare.  

§ 9 Delegationer  

Delegationer utsedda av förbundsstyrelsen har beslutsrätt inom sitt område enligt av 
styrelsen fastställd delegationsordning.  

§ 10 Dataverksamheten Gustav  

Förbundet äger, förvaltar och utvecklar datasystemet GUSTAV för de medlemmar som väljer 

att delta i detta samarbete. Vid förbundsstyrelsens behandling och beslut i frågor som rör 

datasystemet Gustav deltar endast ledamöter från de medlemmar som beviljats inträde i 

verksamheten.  

Ekonomin för dataverksamheten Gustav ska särredovisas inom förbundets totala verksamhet 
och eventuella över- eller underskott från dataverksamheten ska ansamlas och behandlas 
separat av medlemmarna i samarbetet. Verksamheten regleras enligt särskilt upprättat avtal 
för deltagande medlem.  

§ 11 Generalsekreteraren  

Generalsekreteraren är förbundets verkställande tjänsteman, chef för förbundets kansli och 
föredragande i förbundsstyrelsen.  
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§ 12 Verksamhetsår  

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.  

§ 13 Revision  

Tre revisorer, varav en skall vara godkänd eller auktoriserad, och tre revisorssuppleanter, 
varav en skall vara godkänd eller auktoriserad, utses av förbundsmötet för att granska 
förbundets förvaltning och räkenskaper. Revisorerna ska avge sin berättelse till 
förbundsmötet i så god tid att den kan utsändas med handlingarna i stadgeenlig ordning.  

§ 14 Stadgeändring  

Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid förbundsmöte. Sådant beslut skall fattas 
med två tredjedelars majoritet av avgivna röster eller med enkel majoritet vid två på varandra 
följande förbundsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Förslag till stadgeändring skall 
utsändas till medlemmarna senast tre månader före förbundsmötet och till de anmälda 
ombuden senast en månad före förbundsmötet.  

§ 15 Upplösning  

Upplösning av förbundet kan endast beslutas vid förbundsmöte. För sådant beslut gäller vad 
i § 16 föreskrivs om stadgeändring. Om förbundet upplöses, används dess tillgångar för 
folkbildningsändamål på sätt som förbundsmötet bestämmer.  


