Stadgar
Antagna 1011
Reviderat 110507
Reviderat 120506
§ 1 Förbundets namn
1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner.
§ 2 Ändamål
2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall
införa ett demokratiskt valt statsskick. Förbundet bedriver opinion och upplysningsverksamhet om
denna sakfråga.
2.2 Som grund för sitt arbete har förbundet de värderingar och principer som i huvudsak kommer
till uttryck i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna sant de grundläggande fri- och
rättigheter som fastställs i Sveriges Grundlag.
§ 3 Verksamhet
3.1 Förbundet
- informerar om föreningens ändamål
- driver opinion, debatt och granskning av förbundets ändamål
- värnar om demokrati
§ 4 Organisation
4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av
- Kongress
- Förbundsstyrelse
- Lokalföreningar
- Arbetsgrupper
§ 5 Säte
5.1 Förbundets säte är Stockholm.
§ 6 Medlemskap
6.1 Medlem i Unga Republikaner är den som är mellan 13 och 30 år.
6.2 Personen skall skriftligen ha förklarat att hon eller han önskar vara medlem i Unga
Republikaner.
6.3 Varje medlem har lika yttrande-, förslags- och rösträtt i föreningen. Varje medlem har rätt att
lägga motioner till kongressen.
6.4 Varje medlem är valbar och har nomineringsrätt till alla uppdrag i förbundet.
6.5 Varje medlem skall tillhöra en lokalförening.
§ 7 Generella regler om röstning och protokoll
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7.1 Beslut fattas med enkel majoritet när inte stadgarna föreskriver annat.
7.2 Mötets ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
7.3 Ledamot har inte rösträtt vid behandling av frågan om ansvarsfrihet för den styrelse hon eller
han själv ingår i.
7.4 Vid konkurrens av val till förtroendeuppdrag förrättas i slutna val. Vid lika röstetal vid sådant
val avgörs valet genom lottning.
§ 8 Lokalförening
8.1 Lokalföreningen är förbundets grund och erbjuder aktiviteter till medlemmarna. Lokalförening
bildas genom att förbundsstyrelsen beviljar en ansökan om inträde i förbundet.
8.2 Lokalföreningen utformar självständigt verksamheten på grund av förbundets program och
stadgar.
§ 9 Lokalförenings årsmöte
9.1 Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ och hålls en gång per år. Kallelse ska nå
medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Motioner till kongressen ska vara styrelsen tillhanda
senast en vecka före kongressen.
9.2 På årsmötet ska följande ärenden behandlas:
– kongressen behöriga utlysande
– verksamhetsberättelse
– styrelsens ekonomiska berättelse
– revisorernas berättelse
– ansvarsfrihet för avgående styrelse
9.3 Årsmötet väljer i skilda val:
– en ordförande
– minst två övriga ledamöter
– minst en revisor
– en valberedning bestående av minst två ledamot
9.4 Lokalföreningens styrelse:
– leder lokalföreningens verksamhet
– ansvarar för att fattade beslut genomförs
– arbetar för att medlemmarna aktivt deltar i verksamheten
§ 10 Förbundsstyrelsen
10.1 Förbundsstyrelsen utgör förbundets organisatoriska ledning.
10.2 Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
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10.3 Förbundsstyrelsen är ett stöd för lokalföreningarnas arbete, verkställer förbundskongressens
beslut, leder och utvecklar förbundets verksamhet samt ansvarar för förbundets ekonomi och
administration.
10.4 Förbundsstyrelsen är beslutsför när hälften av ledamöterna är närvarande.
10.5 Förbundsstyrelsen tolkar stadgarna mellan förbundskongresserna.
10.6 Förbundsstyrelsen utser utskott, arbetsgrupper eller ansvarsposter och ger instruktioner för
deras arbete.
10.7 Förbundsstyrelsens protokoll ska vara öppna för alla medlemmar i Unga Republikaner.
10.8 Förbundsstyrelsens protokoll ska upprättas senast på nästkommande styrelsemöte. Ett
protokoll anses upprättat när mötets sekreterare samt justerare har skrivit under.
10.9 Lokalförening kan söka ekonomiskt stöd från förbundsstyrelsen för att starta upp eller
genomföra lokala projekt som kan sprida Unga Republikaners idéer.
10.10 Förbundsstyrelsen fastställer riktlinjer för researvoden och andra ersättningar som utgår till
ledamöter och ombud i förbundet.
10.11 Extrainsatt kongressen skall utlysas om styrelsen eller revisorn kräver det. Kallelse sändas ut
senast tre veckor före kongressen. Endast ärenden som upptas i kallelsen får behandlas.
§ 11 Kongressen
11.1 Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.
11.2 Kongressen hålls en gång om året. Förbundsstyrelsen beslutar om tid och plats för kongressen
samt ansvarar för planering och genomförande.
11.3 Kallelse ska sändas ut till medlemmarna senast två månader före kongressen.
11.4 Alla medlemmar,som hart varit längre tid än två månader har rösträtt vid kongressen.
11.5 Medlemmar deltar med yttrande-, förslags- och rösträtt i alla frågor på kongressen.
Medlemmar ska vara personligen närvarande för att ha rösträtt.
11.6 Motioner till kongressen ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en månad före kongressen.
11.7 Kongressenmaterialet ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan kongressen.
11.8 Kongressen ska behandla:
– kongressen behöriga utlysande
– stadgefrågor
– verksamhetsberättelse
– förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
– verksamhetsplan
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– inkomna motioner
– revisorernas berättelse
– frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
11.9 Kongressen väljer i skilda val:
– en förbundsordförande
– minst 2 ytterligare ledamöter
– minst en revisor
– valberedning om minst två ledamöter
11.10 Valberedningen lägger fram förslag till förbundsordförande, förbundsstyrelse och revisorer.
Förslag till valberedning läggs av sittande förbundsstyrelsen, vid sittande kongress.
11.11 Extra kongress skall utlysas om styrelsen eller revisorn kräver det. Kallelse sändas ut senast
tre veckor före mötet. Endast ärenden som upptas i kallelsen får behandlas.
§ 12 Ekonomi och revision
12.1 Kongressen fastställer eventuella medlemsavgifter för förbundet.
12.2 Revisorer kan inte ingå i den styrelse vars verksamhet uppdraget omfattar.
12.3 Förbundets centrala räkenskaper avslutas för kalenderår. Revisorerna ska skicka
bokslutsrapport till förbundsstyrelsen under första kvartalet.
§ 13 Stadgeändringar
13.1 Ändringar av stadgar görs på kongressen. För ändra i stadgarna krävs att två tredjedelar av de
röstande bifaller förslag till ändring.
13.2 Stadgeändringar gäller omedelbart.
§ 14 Utträde
14.1 Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat förbundet.
§ 15 Tvister
15.1 En medlem i Unga Republikaner kan uteslutas om den
– är medlem i annan organisation av sådan karaktär att det kan skada förbundet.
– motverkar förbundets ändamål eller stadgar.
15.2 Uteslutning av medlem beslutas av förbundsstyrelsen. Före beslut ska berörd medlem ges
möjlighet att yttra sig angående uteslutningen. Sådana beslut kan överklagas till nästkommande
kongress.
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15.3 Tvister med anledning av stadgarna avgörs av förbundsstyrelsen. Sådana beslut kan överklagas
till nästkommande kongress.
§ 16 Upplösande
16.1 Lokalförening som under längre tid inte haft någon aktivitet kan upplösas av
förbundsstyrelsen. Lokalföreningens tillgångar tillfaller vid upplösning förbundet.
16.2 Förbundet kan upplösas efter likadana beslut av två på varandra följande kongresser.
Förbundets tillgångar tillfaller då Republikanska Föreningen.

