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STADGAR för föreningen FOLKLIBERALERNA
§1

FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Folkliberalerna.

§2

FÖRENINGENS SÄTE
Föreningens säte är i Stockholm.

§3

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen Folkliberalerna är en ideell förening som har till ändamål att bygga upp ett
socialliberalt ideologiskt nätverk, för att dela idéer och kunskap med varandra.
Föreningen ska arbeta för att tillvarata varje individs rättigheter samt motverka
extremism.
Föreningen har som målsättning att bilda ett politiskt parti.

§4

MEDLEMSKAP
Alla personer med intresse som motsvarar föreningens syfte och betalar årlig
medlemsavgift beviljas medlemskap.
Medlemskap i annat parti medger inte medlemskap föreningen Folkliberalerna.

§5

AVGIFTER
Varje medlem i Folkliberalerna skall erlägga en årlig medlemsavgift.
Avgiften storlek bestäms av styrelsen.

§6

STYRELSE
Arbetet mellan föreningsmötena leds av en styrelse, bestående av ordförande,
vice ordförande samt 7 ordinarie ledamöter och 1 till 3 ersättare, som alla kan delta i
styrelsemötena. Styrelsen kan adjungera personer till styrelsen vid behov.
Adjungerade personer och icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte
rösträtt.
Styrelsen har mandat att göra fyllnadsval/flytta upp ersättare till ordinarie ledamot.
Styrelsen konstituerar sig själva efter årsmötet.
Styrelsen är beslutsför när fler än halva antalet ledamöter deltar i styrelsemötet.
Beslut fattas med enkel majoritet; vid behov har ordförande utslagsröst.
Protokoll skall föras vid varje styrelsemöte av styrelsens sekreterare. Protokollet
justeras av ordförande, sekreterare och vald justerare.
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Styrelsen väljs på två år
Jämnt år väljs
Ordförande
3 ordinarie Ledamöter

Udda år
Vice ordförande
4 ordinarie ledamöter
Ersättare väljs på ett år
1-3 ersättare

§7

Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst 3 personer (varav en är sammankallande) för en
period av ett år och de väljs på årsmötet.

§8

Revisorer
Det ska finnas en ordinarie revisor och en ersättare för en period av ett år och de väljs
på årsmötet.

§9

Firmatecknare
Styrelsen väljer firmatecknare som tecknar föreningen var för sig.
Firmatecknarna har rätt att ingå avtal i föreningens namn.

§10

Föreningens organisation
Riksförening
Beslutsordning för föreningen är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Arbetsutskott
Länsförening
Beslutsordning för föreningen är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Arbetsutskott (eventuellt)
Länsförening kan startas när det finns minst två kommunföreningar inom länet.
Kommunförening
Beslutsordning för föreningen är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Arbetsutskott (eventuellt)
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Föreningens verksamhet
Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§12

Årsmöte
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och ska hållas före 30:e april och
kallelse samt information om hur medlem tar del av årsmöteshandlingarna ska skickas
ut tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före årsmötet. Styrelsen beslutar var och när
årsmötet ska äga rum.
Rösträtt på årsmöte har den som varit medlem 90 dagar före årsmötet
Vid ordinarie Årsmöte ska följande ärenden förekomma:
• Årsmöte öppnande
• Fastställande av röstlängd
• Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
• Val av protokollsjusterare och rösträknare
• Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
• Fastställande av dagordning
• Verksamhetsberättelse
• Årsbokslut
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet
• Styrelsens förslag
• Motioner
• Verksamhetsplan
• Budget
• Nominering och val:

•

a) ordförande (jämnt år)
b) vice ordförande (udda år)
c) ledamöter
d) ersättare
e) valberedning
f) revisor och ersättare
mötet avslutas

Endast ärenden som upptagits på utsänd dagordning kommer behandlas av årsmötet.
Motioner ska skickas in till styrelsen senast den 15:e jan för att vara giltiga till
nästkommande årsmöte.

§13

Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så begär, skall extra
årsmöte hållas. Kallelsen ska skickas till medlemmarna minst en månad i förväg
tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får
endast de frågor som är anmälda på dagordningen behandlas.
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Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan göras på ett ordinarie eller extra årsmöte och ska
godkännas av 2/3-delars majoritet och träder i kraft direkt efter punktens
godkännande.

§15

Varumärke och logotyp
Föreningens alla organ ska använda samma varumärke och logotyp som är registrerat
och varumärkesskyddat. Varumärket och logotyp får ej utnyttjas i sammanhang med
verksamhet som är oförenlig med föreningens stadgar och policy.

§16

Uteslutning av medlem
Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem, som verkar mot föreningens syften eller
på annat sätt allvarligt skadar föreningens verksamhet eller anseende.

§17

Utträde
Medlem som önskar utträde ur föreningen meddelar detta till styrelsen.
Medlem som ej betalat sin medlemsavgift kommer automatiskt att avföras som
medlem.

§18

Upplösning
Upplösning av föreningen sker på förslag av styrelsen efter behov och i två
efterföljande årsmöten varav ett kan vara ett extra årsmöte.
Mellan ordinarie och extra årsmöte ska det gå minst tre månader.
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