
STADGAR   FÖR UNG PIRAT   

STOCKHOLMSDISTRIKTET

Senast reviderade 2013-05-25
Antagna på uppstartsmötet 2007.

Senast reviderade på distriktskongressen 2013

1 NAMN OCH ORGANISATION  

§1.1 Föreningens namn är Ung Pirat Stockholmsdistriktet. I dessa 

stadgar kallas även föreningen för distriktet.

§1.2 Distriktet är en regional sammanslutning av lokalavdelningar 

inom ungdomsförbundet Ung Pirat. I dessa stadgar kallas 

lokalavdelningar för medlemsföreningar.

§1.3 Distriktet är en ideell förening.

§1.4 Distriktets säte är Stockholms stad.

§1.5 Distriktets verksamhetsområde är Stockholms län.

§1.6 Distriktets syfte är att inom sitt regionala område:

• Erbjuda medlemsföreningarna en naturlig samlingspunkt 

för ömsesidigt åsiktsutbyte, utbildning och politisk 

utveckling.

• Bedriva bred utbildning kring piratrörelsens frågor.

• Stödja sina medlemsföreningar i dess verksamhet.

• Långsiktigt säkra kompetensen och kvalitén i 

medlemsföreningarnas verksamhet genom direkt stöd, 

indirekt stöd och utbildning.

§1.7 Distriktet är religiöst obundet.

§1.8 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår.

§1.9 Bidrag från landsting ska i första hand stanna inom 

länsgränserna för att gynna distriktets verksamhet inom det 

länet.

§1.10 För distriktet och dessa stadgars syften ska elektronisk 

kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§1.11 Distriktets medlemmar är medlemsföreningar som är 

anslutna till Ung Pirat med säte i distriktets 

verksamhetsområde.

§1.12 Medlemsavgift beslutas av distriktskongressen.

§1.13 Medlemsföreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder 

själva över sina tillgångar.
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2 STYRELSEN  

§2.1 Styrelsen, som utses av distriktskongressen, ska bestå av 

fyra (4) till tio (10) ledamöter, ordförande, sekreterare och 

kassör.

§2.2 Valbar till styrelsen är person som är skriven eller bosatt 

inom distriktet och som är medlem i förbundet Ung pirat.

§2.3 Styrelsen tillträder direkt efter distriktskongressen.

§2.4 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är 

kallade och mer än 50% är närvarande.

§2.5 Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

§2.6 Vid lika röstantal görs ny votering. Om lika röstantal kvarstår 

avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då 

gäller istället avslag.

§2.7 Kallelsen skall skickas senast fem (5) dagar innan mötet.

§2.8 Styrelsen väljer vilka som tecknar distriktets firma.

3 REVISORER  

§3.1 Distriktskongressen utser en (1) eller två (2) revisorer, jämte 

personliga ersättare.

§3.2 Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar.

§3.3 Revisionsberättelsen ska finnas styrelsen tillhanda senast två 

(2) veckor innan distriktskongressen.

§3.4 Myndig person som är bosatt i Sverige och som inte ingår i 

distriktsstyrelsen är valbar till revisor.

4 VALBEREDNINGEN  

§4.1 Valberedningen består av minst en (1) valberedare.

§4.2 Valberedningen utser inom sig en sammankallande.

§4.3 Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på 

personer till de av stadgarna föreskrivna valen.

§4.4 Förslagen skall vara distriktsstyrelsen skriftligen tillhanda 

senast två (2) veckor innan distriktskongressen.

§4.5 Person som är skriven eller bosatt i distriktet, som inte ingår 

i distriktsstyrelsen och som är medlem av förbundet Ung 

Pirat är valbar till valberedningen.
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5 DISTRIKTSKONGRESSEN  

§5.1 Distriktskongressen är distriktets högsta beslutande organ.

§5.2 Distriktskongressen skall hållas varje år tidigast 1 februari 

och senast 30 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen 

bestämmer.

§5.3 Vid distriktskongressen har alla medlemsföreningars 

medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och 

valberedningen samt Ung Pirats förbundsstyrelse rätt att 

närvara yttra sig och ställa förslag. Mötet kan besluta att ge 

ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig eller lägga 

förslag. 

§5.4 Till distriktskongressen får varje lokalavdelning sända två (2) 

ombud.

§5.5 Inför distriktskongressen har distriktsstyrelsen, 

medlemsföreningar, dess medlemmar samt Ung Pirats 

förbundsstyrelse rätt att lämna motioner.

§5.6 Motion ska ha inkommit senast två (2) veckor före 

distriktskongressen.

§5.7 Nomineringar från andra än valberedningen ska vara 

distriktsstyrelsen till handa senast två (2) veckor innan 

distriktskongressen.

§5.8 Mötet är beslutsmässigt om: 

• Skriftlig kallelse sänts senast tre (3) veckor före mötet 

till samtliga medlemsföreningar, revisorer, 

distriktsstyrelsen och valberedningen för distriktet samt 

till Ung Pirats förbundsstyrelse.

• Möteshandlingarna ska anslås senast en (1) vecka före 

mötet på sätt som anges i kallelsen.
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§5.9 Följande ärenden skall alltid behandlas

1. Mötets öppnande

2. Formalia

2.1. Fastställande av röstlängd

2.2. Mötets beslutsmässighet

2.3. Val av mötesordförande

2.4. Val av mötessekreterare

2.5. Val av mötesjusterare

2.6. Val av rösträknare

2.7. Adjungeringar 

2.8. Fastställande av dagordning

3. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

4. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår

5. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen

7. Motioner

8. Fastställande av verksamhetsplan för 2012

9. Fastställande av medlemsavgift för 2012

10. Fastställande av budget för 2012

11. Stadgemässiga val

11.1. Val av distriktsstyrelse för 2012

11.2. Val av valberedare för 2012

11.3. Val av revisorer för 2012

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

§5.10 Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om 

stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster 

räknas inte. Vid övriga frågor krävs 2/3 majoritet för bifall.

§5.11 Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår 

avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då 

gäller istället avslag.

6 EXTRA DISTRIKTSKONGRESS  

§6.1 Extra distriktskongress kan beslutas om av distriktsstyrelsen, 

distriktets revisorer, Ung Pirats förbundsstyrelse, eller av 

minst två (2) av distriktets medlemsföreningar.

§6.2 Kallelse till extra distriktskongress ska skickas av styrelsen, 

eller om denna inte kan, av Ung Pirats förbundsstyrelse, eller 

distriktets revisorer.

§6.3 Extra distriktskongress får endast besluta i de frågor som 

angivits i kallelsen. Kallelse och möteshandlingar ska ha 

skickats ut enligt reglerna för ordinarie distriktskongress.

Stadgar för Ung Pirat Stockholmsdistriktet                          Sid 4



7 STADGETOLKNING OCH STADGEÄNDRING  

§7.1 Om dessa stadgarnas betydelse är oklar gäller 

distriktsstyrelsens tolkning till klargörande av 

distriktskongress görs.

§7.2 Ändring av dessa stadgar på ordinarie distriktskongress, eller 

med enhällighet på extra distriktskongress.

§7.3 Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som uttryckligen 

angivits i möteshandlingarna, samt i de ärenden där 

distriktskongressen är enhällig.

§7.4 Vid ändring av paragraferna om ideell förening (§1.3), syfte 

(§1.6), stadgeändring (§7) eller upplösning (§8), krävs att 

likalydande beslut antas med 2/3 majoritet av två (2) på 

vardera följande ordinarie distriktskongresser.

8 UPPLÖSNING  

§8.1 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på 

ordinarie distriktskongress och ska ha skickats in året innan 

distriktskongressen.

§8.2 Fråga om upplösning ska uttryckligen anges i kallelsen.

§8.3 Distriktet kan enbart upplösas ifall distriktskongressen är 

enhällig.

§8.4 Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och 

skulder betalas. Eventuella kvarvarande tillgångar tillfaller 

förbundet Ung Pirat.

§8.5 Till likvidatorer utses distriktets revisorer ifall 

distriktskongressen inte beslutar om annat.
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