
STADGAR UNG PIRAT-STOCKHOLM

Senast ändrade på 2010 års ordinarie årsmöte

§ 1 NAMN OCH FÖRENINGSFORM

Lokalavdelningens namn är Ung Pirat - Stockholm. Lokalavdelningen 

är en ideell förening.

§ 2 ANKYTNING TILL ANDRA ORGANISATIONER

Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat och 

därigenom kopplad till Piratpartiet

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 SYFTE

Ung Pirat - Stockholm har som syfte att:

• Främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets 

principprogram.

• Förena ungdomar för att verka gemensamt i enlighet med 

centralförbundets ändamål genom olikaaktiviteter

• Verka för att värva fler medlemmar till förbundet

• Informera ungdomar om patenträtt, upphovsrätt samt ett 

skyddat privatliv

Ung Pirat - Stockholm ska upprätthålla ett nära samarbete med 

Piratpartiet samt distrikts- och förbundsstyrelse jämte närstående 

organisationer inom verksamhetsområdet.

§ 5 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk 

kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§ 6 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
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§ 7 MEDLEMMAR

Som medlem i lokalavdelningen antas privatperson som godkänner 

dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att 

årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen.

En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen, 

ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen på 

styrelsemöte. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa 

årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts 

medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras 

till förbundsstyrelsen.

Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§ 8 AVSTÄNGD MEDLEM

En avstängd medlem får inte:

• Vara styrelsemedlem

• Vara med i valberedningen

• Närvara på medlemsmöten och aktiviteter, med undantag för 

årsmöten.

• Representera lokalavdelningen

§ 9 STYRELSEN

Styrelsen ansvarar för avdelningens medlemslista, ekonomi, 

bidragsansökningar, medlemsvärvning, genomdrivande av beslut 

som tas på årsmöten samt övrig verksamhet.

Lokalavdelningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, 

kassör, sekreterare samt ett udda antal ledamöter. Samma person 

får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte, sitter till nästa årsmöte och tillträder 

direkt efter avslutat årsmöte. Valbar är person som blivit medlem i 

lokalavdelningen senast två veckor före årsmötet.

Vid avhopp från styrelsen kan kvarvarande styrelsemedlemmar 

tillsätta en tillfällig ledamot på den posten fram till nästa årsmöte.

För behörigt styrelsemöte måste minst hälften av 

styrelsemedlemmarna närvara.

Vid lika röstetal tillämpas slumpen

§ 10 REVISORER

För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning 

väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte 

sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i 

lokalavdelningen.
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§ 11 VALBEREDNING

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna 

valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är 

medlem i lokalavdelningen som inte sitter i styrelsen.

§ 12 ORDINARIE ÅRSMÖT  E  

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen 

beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste 

lokalavdelnings medlemmar meddelas minst fyra veckor innan samt 

minst 5 medlemmar vara närvarande under mötehandlingarna. Vid 

ett icke behörigt möte skall ny kallelse utgå till lokalavdelnings 

medlemmar.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande

2) mötets behörighet

3) val av mötets ordförande

4) val av mötets sekreterare

5) val av två personer att justera protokollet

6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7) ekonomisk berättelse för förra året

8) revisorernas berättelse för förra året

9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10) årets verksamhetsplan

11) årets budget

12) val av årets styrelse

13) val av årets revisor

14) val av årets valberedare

15) övriga frågor

16) mötets avslutande

§ 13 EXTRA ÅRSMÖTE

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av 

lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till 

extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt 

det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens 

medlemmar meddelas minst fyra veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som förelåg kallelsen 

behandlas. I kallelsen skall dessa ärenden framgå.

§ 14 MOTIONER TILL ÅRSMÖTE

Alla medlemmar i lokalavdelningen har rättigheten att lägga fram 

motioner till årsmötet. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast en 

vecka före årsmötet.

Alla motioner som kommit styrelsen tillhanda i tid ska behandlas på 

årsmötet.
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§ 15 FIRMATECKNING

Styrelsen utser inom sig två firmatecknare.

§ 16 RÖSTRÄTT

Samtliga närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöte. På 

styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

Övriga frågor på årsmöte kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för 

bifall.

§ 18 RÖSTETAL

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs 

med enkel majoritet om inget annat står i stadgarna. Nedlagda 

röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal på årsmöte 

har årsmötets ordförande utslagsröst.

§ 19 STADGEÄNDRING

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna 

paragraf skall meddelas centralförbundet.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av 

antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges 

medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen 

antas enhälligt.

Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte 

(§4), stadgeändringar (§19) och upplösning (§20) kräver likalydande 

beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten eller enhälligt 

beslut på ett ordinarie årsmöte.

§ 20 UPPLÖSNING

Upplösning kan endast beslutas av ordinarie årsmöte. Att 

upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar 

vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter 

kvarvarande tillgångar tillfaller centralförbundet. 
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