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VÄNNER, KAMRATER, PIRATER

Det är återigen dags att hålla årsmöte i den b(h)ästa och vackraste av 

lokalavdelningar inom Ung Pirat, Ung Pirat – Stockholm.

Tid: kl 13:00 den 25:e Maj 2013.

Plats: Kansliet i Aspudden med adress Styrbjörnsvägen 3, 126 55 Hägersten.

Alla som får det här mailet är medlemmar i föreningen och får därför komma 

på mötet, rösta om viktiga frågor, ställa upp i förtroendeval och andra roliga 

saker, så se till att dyka upp du också!

Närmare detaljer och möteshandlingar kommer att skickas ut cirka en vecka 

innan mötet.

Ifall du vill skicka in en motion till Ung Pirat - Stockholm så ska den skickas in 

till mig på johan.karlsson@ungpirat.se senast den 18:e Maj klockan 13:00

Vid oklarheter om hur ni skall ta er dit så går det utmärkt att kontakta mig på 

telefon: 0737 68 92 68

skype: johan_mlg

mail: johan.karlsson@ungpirat.se

Väl mött!

Johan Karlsson

Sekreterare i Ung Pirat - Stockholm.
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1. Mötets Öppnande

Mötet förklaras öppnat.

2. Fastställande av röstlängd

Vi vill gärna veta vilka som har varit med och röstat och kontrollera 

att alla faktiskt har rösträtt. Därför noterar vi här vilka som deltagit 

på mötet.

Styrelsen yrkar

att fastställa röstlängden.

3. Mötets beslutsmässighet

Styrelsen yrkar

att mötet finnser sig behörigt kallat.

4. Val av mötesordförande

En mötesordförande väljs av årsmötet med uppgift att leda mötet 

under dess arbete.

Förslag

att mötet väljer Dennis Barvsten till 

mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare

Årsmötet väljer en mötessekreterare som har till uppgift att skriva 

årsmötets protokoll.

Förslag

att mötet väljer Johan Karlsson till 

mötessekreterare.

6. Val av mötesjusterare

Det som skrivs i protokollet gäller som beslut från årsmötet. Två 

justerare utses för att kontrollera att protokollet är korrekt skrivet.

Förslag

att mötet väljer Emelie Skoog och Max Gnipping till 

justerare.
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7. Fastställande av dagordning

Dagordningen är listan över alla ärenden som ska behandlas på 

årsmötet. 

Styrelsens förslag på dagordning finns på sidan 1.

Förslag

att anta styrelsens förslag till dagordning för mötet.

8. Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsvberättelsen för 2012 är styrelsens avrapportering till 

årsmötet om vad den gjort under det förra verksamhetsåret. Det 

vanliga beslutet är att lägga verksamhetsberättelsen till 

handlingarna, vilket är ett finare sätt att säga att den ska sparas i 

protokollet.

Styrelsen yrkar

att verksamhetsberättelsen för 2012 läggs till 

handlingarna.

Se bilaga 1: Verksamhetsberättelse för 2012

9. Ekonomisk berättelse för 2012

Den ekonomiska berättelsen för 2012 är styrelsens ekonomiska 

avrapportering till årsmötet. I vanliga fall består den av en del som i 

ord och siffror berättar om hur föreningens pengar använts under 

2012 tillsammans med en jämförelse med budgeten för 2012 och en 

del en formell årsredovisning för verksamhetsåret med resultat- och 

balansräkning. Det vanliga beslutet är att lägga den ekonomiska 

berättelsen till handlingarna.

Styrelsen yrkar

att den ekonomiska berättelsen läggs till 

handlingarna.

Se bilaga 2: Ekonomisk berättelse för 2012
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10. Revisionsberättelse för 2012

Styrelsen väljs av årsmötet för att verkställa de beslut som fattats 

av årsmötet. De ska också ansvara för den löpande verksamheten. 

För att kontrollera att allt går rätt till och att styrelsen håller sig till 

lagen har årsmötet valt revisorer. Dessa kontrollerar hur styrelsen 

har använt föreningens pengar och att allt är ordentligt redovisat.

Revisorerna skriver en revisionsberättelse där de berättar om 

revisionen och ifall de rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet. Detta är revisorerna berättelse efter sin granskning av 

styrelsen för verksamhetsåret 2012. Det vanliga beslutet är att 

lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Styrelsen yrkar

att revisionsberättelsen för 2012 läggs till 

handlingarna.

 Se bilaga 3: Revisionsberättelse för 2012

11. Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beslutar om styrelsen ska få ansvarsfrihet för år 2012. Det 

betyder att styrelsen slipper vidare ansvar för sitt styrelseår. 

Ansvarsfrihet beviljas bara för det som är känt, det vill säga att om 

något olagligt senare avslöjas finns ingen ansvarsfrihet för detta. 

Det är därför viktigt att styrelsen redovisar allt som skulle kunna 

kritiseras. 

Det normala är att styrelsen beviljas ansvarsfrihet, men hela eller 

delar av styrelsen kan också nekas ansvarsfrihet om kongressen 

anser att de misskött föreningen på ett brottsligt sätt. Det måste då 

stå i protokollet varför man nekar ansvarsfrihet. Praxis är att man 

bara nekar ansvarsfrihet om man planerar att gå vidare till domstol 

med ärendet. Detta måste ske inom ett år. Annars preskriberas 

ärendet.

Förslag

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2012.
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12. Motioner

Motioner är förslag från medlemmar, som de vill ta upp på årsmötet 

och som inkommit till föreningen senast en vecka innan mötet. Till 

detta möte var sista dag att komma in med motioner den 18 april 

2013. Förslag som kommer senare till föreningen och under mötet 

kallas ”övriga frågor”.

Hur lätt är det att få bifall?

Det vanliga är att medlemmarna bifaller eller avslår hela eller delar 

av motionerna. För motioner räcker det med att fler röstar för än 

röstar mot en motion för att den ska bifallas. Bifall är ett finare ord 

för att motionen blir godkänd och beslutet blir giltigt.

12.1 Justering av stadgar

Motion av: Johan Karlsson

Ung Pirat - Stockholms har i dagsläget ingen kopia av stadgarna som är signerade då detta 

glömdes bort på uppstartsmötet. Det är dock väldigt enkelt att fixa.

Jag yrkar

att årsmötet verifierar att Bilaga 6 är föreningens 

stadga.

att bilaga 6 läggs till handlingarna som föreningens 

stadga.

13. Verksamhetsplan för 2013

Verksamhetsplanen är årsmötets sätt att berätta för styrelsen vad 

de vill att styrelsen ska utföra under det kommande 

verksamhetsåret. 

Styrelsen yrkar

att verksamhetsplanen för 2013 antas.

Se bilaga 4: Verksamhetsplan för 2013

14. Fastställande av medlemsavgift

Föreningen har möjligheten att ta ut en medlemsavgift från sina 

medlemmar. Denna brukar vanligen sättas till noll.

Styrelsen yrkar

att medlemsavgiften för föreningen under 2013 

sätts till 0kr.
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15. Budget för 2013

Budgeten är det andra sättet årsmötet kan påverka hur styrelsen 

ska arbeta under året. 

Det är där man sätter upp hur mycket pengar som ska gå till de 

olikla utgiftsposterna.

Styrelsen yrkar

att budgeten för 2013 antas.

Se bilaga 5: Budget och budgetkommentarer.

16. Val av styrelse

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.

Valbar är person som blivit medlem i lokalavdelningen senast två 

veckor före årsmötet.

17. Val av 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.

18. Val av revisor

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.

19. Övriga frågor

Förslag som inkommit senare än en vecka före årsmötet behandlas 

som övriga frågor.

När punkten öppnar bör inga fler övriga frågor lämnas in. Övriga 

frågor är förslag från medlemmar som de vill ta upp på årsmötet 

och som inkommit till föreningen senare än en vecka innan 

årsmötet. Till detta årsmöte är det alla ärenden som inkommer efter 

den 18 maj 2013.
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20. Mötets avslutande

När alla punkter på dagordningen är slut kommer mötesordföranden 

att förklara mötet avslutat. Då är mötet slut och alla kommer att 

kunna bege sig hem eller göra vad de nu känner för att göra.

Välkommen åter nästa år!
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Inledning:

Föreningen har under året arbetat aktivt med att bygga en stark och hållbar plattform som organisationen 

bygger på. Under året har Otrolig Onsdag! Pågått varje vecka och lett till många nya aktivistinitiativ.

Föreningen har under året publicerat debattartiklar, ibland i samarbete med andra organisationer, även 

utanför piratrörelsen.

Politisk påverkan:

Föreningen har under verksamhetsåret påbörjat ett tätt samarbete med Piratpartiet i Stockholms Län, 

både organisationsmässigt och politiksmässigt. Piratpartiet i Stockholms Län har anammat Ung Pirat 

Stockholms politik angående fri kollektivtrafik.

Synas utåt:

Föreningen har jobbat med utåtriktat arbete, både själva och i samarbete med andra organisationer. 

Föreningen har talat på demonstrationer, publicerat debattartiklar och delat ut flygblad.

Föreningen har deltagit på Stockholm Pride 2012.

Bygga en hållbar organisation:

Föreningen har varje vecka fortsatt ha Otrolig Onsdag!. Onsdagskvällarna har genererat många nya 

aktivister, och även några medlemmar.

Föreningen har även utvecklat en plan över hur aktivister och aktiva medlemmar ska uppmärksammas.
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Budgetutfall
Budget 2012 Utfall %

INKOMSTER
Lokalhyra 105%
Bidrag från förbundet 122%
Bidrag från distriktet – lokalbidrag 0* 0%

0 0%
Övriga inkomster *

UTGIFTER
Lokal 131%
Profilmaterial 145%
Årsmöte 105,00 11%
Styrelse 912,00 61%
Medlemsvärvning 31%

S:A Inkomster 92%
S:A Utgifter 124%

TOTALT 33%

89 700,00 94 200,00
16 200,00 19 820,00
20 000,00

Postboxhyra från UP Täby 1 200,00
3 000,00

75 000,00 98 194,21
1 500,00 2 182,00
1 000,00
1 500,00
4 000,00 1 231,73

127 100,00 117 020,00
83 000,00 102 624,94

44 100,00 14 395,06
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Noter:
Inkomster

Lokalhyra
Då vi bytte hyresgäster skedde en omstrukturering av hyreskontrakt 

vilket innebar att vi fick en något högre hyresinkomst. 

Bidrag från förbundet
Tack vare extra bidrag från förbundet så ökade inkomsterna från till 

över det förväntade. 

Bidrag från distriktet
Detta bidrag delades ut för sent och kom inte förrän tidigt 2013. 

Därför togs det inte upp i årets ekonomiska berättelse.

Utgifter

Profilmaterial
Den här budgeten ökade med kostnader då föreningen betalt 

fakturor för profilmaterial för 2011 men som aldrig togs upp under 

det årets profilmaterialsbudget.

Lokal
Denna utgiftspost ökade främst för att man under året valt att 

renovera stora delar av kansliet.



Ekonomisk berättelse 2012 Sid 3

Resultaträkning
Belopp % Av Intäkter

INTÄKTER
Erhållna bidrag 16,94%
Lokalhyra 80,50%
Övriga intäkter 2,56%
S:A RÖRELSENS INTÄKTER 100,00%

KOSTNADER
LOKALKOSTNADER
Lokalhyra 57,06%
Elavgifter för drift 7,84%
Reparation och underhåll 14,08%
Internet 2,42%
S:A LOKALKOSTNADER 81,39%

REKLAM O PR
Reklam och PR 1,86%

ÖVRIGA KOSTNADER
Bankkostnader 912,00 2,80%
Förbrukningsinventarier 2,52%
Övriga kostnader 0,51%
S:A ÖVRIGA KOSTNADER 5,83%

S:A RÖRELSENS KOSTNADER 89,09%

RESULTAT 12,30%

19 820,00
94 200,00
3 000,00

117 020,00

66 768,00
9 174,00

16 477,86
2 828,00

95 247,86

2 182,00

2 946,35
1 336,73
5 195,08

102 624,94

14 395,06
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Balansräkning

TILLGÅNGAR
Kassa och Bank
Kundfordringar
S:A TILLGÅNGAR

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder
S:A SKULDER

S:A EGET KAPITAL

28 013,02
85 200,00

113 213,02

Leverantörskulder 35 279,91
60 747,63
96 027,54

17 185,48



  

Revisionsberattelse for verksamhetsåret 2012
Jag har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens forvaltning av Ung Pirat

Stockholm for verksamhetsåret 2012. Styrelsen har ansvaret for räkenskaperna och

verksamheten i föreningen och mitt ansvar ar att uttala mig om redovisningen utifrån min

granskning.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige vilket innebar att jag planerat

granskningen for att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala mig om att

redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionen går ut pa granskning av

underlagen for föreningens räkenskapshandlingar. Som underlag for min rekommendation i

frågan om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, underlag och förhallanden inom

föreningen for att bedöma om någon oegentlighet skett mot föreningen. Jag anser att min

revision ger mig rimlig grund for mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande förordningar och ger en rättvisande

bild av foreningens räkenskaper. Verksamhetsberättelsen är förenlig med årsredovisningens

övriga delar. Jag tillstyrker att årsmotet fastställer resultaträkningen och balansräkningen for

föreningen samt rekommenderar att styrelsen ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Stockholm 26 april 2013

Niklas Dahl, fortroendevald revisor

1
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Inledning:

Ung Pirat Stockholm kommer under 2013 att ha ett stort arbete framför sig. Föreningen måste fortsätta 

sitt arbete mot att etablera en stark och hållbar plattform för att bygga engagemang och aktivism i 

Stockholm. Samtidigt måste vi operationalisera och konkretisera vårt dagliga arbete till faktisk politisk 

påverkan. Detta utan att glömma fokus på medlemsrekrytering och utåtriktad verksamhet. 

Nästa år är det supervalår. Föreningen måste förberedas, både organisationsmässigt och aktivistmässigt 

för att kunna kampanja effektivt. Det får inte heller glömmas bort att ta ta hand om befintliga 

medlemmar, nya medlemmar samt att faktiskt rekrytera nya aktivister. Föreningen måste även fortsätta 

sitt arbete mot att etablera en stark och hållbar plattform för att bygga engagemang och aktivism i 

Stockholm. Vi har ett stort arbete framför oss som vi måste jobba med tillsammans under årets gång.

Politisk påverkan:

Ung Pirat Stockholm kommer under verksamhetsåret att ha ett starkt fokus på att bygga politik och 

påverkansmöjligheter i Stockholm. Idag finns ingen tydlig ledare i den lokalpolitiska arenan i Stockholm 

och det är i det här vakuumet som vi ser en reell möjlighet att växa och ta ledarrollen för att definiera 

piratpolitik i Stockholm.

Föreningen måste fortsätta samarbetet vi har idag med andra organisationer inom piratrörelsen för att nå 

upp till de höga mål vi har satt idag.

Mål för 2013:

Föreningen skall lokalpolitiskt påverka de lokala Piratparti-föreningar som finns i Stockholm.

Föreningen skall hålla medlemsträffar med inriktning på att utveckla vår politiska inriktning.

Föreningen skall sända in debattartiklar för publicering i lokaltidningar.

Föreningen skall fortlöpande ha medlemsvårdande aktiviteter.

Föreningen skall arbeta mot att det ska vara lättare för en ny medlem att engagera sig inom piratrörelsen.

Synas utåt:

Under 2012 så kommer föreningen också att jobba med sitt utåtriktade arbete för att fortsätta växa och 

bli större. Det ser vi också som ett utmärkt tillfälle att stärka aktiviteten och gemenskapen i föreningen.

Mål för 2013:

Föreningen skall närvara vid Stockholm Pride 2013. 

Föreningen skall närvara vid Tensta Marknad 2013.

Föreningen skall närvara vid Ung08-festivalen 2013.

Föreningen skall under året anordna utbildningar och föreläsningar som är öppna för alla medlemmar.

Föreningen skall under året rekrytera medlemmar och informera om föreningen i skolmiljö vid minst tre 

separata tillfällen
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Bygga en hållbar organisation:

En av de fortsatt största utmaningarna för 2013 blir att bibehålla grunden för en hållbar organisation som 

kan ge föreningen en stabil grund att stå på för att klara av framtidens utmaningar.

Mål för 2013:

Föreningen skall ta fram modeller för att vid behov kunna belöna och motivera medlemmar.

Föreningen skall undersöka möjligheten att få kommunala bidrag för sin verksamhet.

Föreningen skall centrera sin regelbundna verksamhet kring en lokal som är tillgänglig för alla.

Föreningen skall utbilda sina medlemmar fortlöpande.
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Budget

* Budget posten fanns/finns inte under detta verksamhetsår

Budgetkommentarer:

Utgifter

Lokal

Denna utgiftspost inkluderar förutom hyra och 

fastighetsskatt kostnader för el och  internetanslutning samt 

en mindre inköpsbudget.

INKOMSTER
Lokalhyra 94200 48000
Bidrag från förbundet 19820 20000
Bidrag från distriktet – lokalbidrag 20000 20000

UTGIFTER
Lokal 98194,21 82000
Profilmaterial 2182 2500
Årsmöte 105 *
Styrelse 912 1500
Medlemsvärvning 1231,73 2000

S:A Inkomster 134020 88000
S:A Utgifter 3199 88000

TOTALT 130821 0



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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