Republikanska föreningens

stadgar

Antagna vid 2011 års kongress
och med de ändringar som beslutades vid 2014,
2015 och 2017 års kongresser.

§ 1 Ändamål
Republikanska föreningen (RepF) är en partipolitiskt obunden organisation med syfte att på
demokratisk väg införa ett republikanskt statsskick i Sverige.

§ 2 Medlemskap
Var och en som sympatiserar med föreningens ändamål kan bli medlem. Medlemsansökan av
tidigare utesluten medlem prövas av styrelsen.
Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd medlemsavgift. Avgift skall erläggas senast en
månad före ordinarie kongress för att medlemskap skall vara giltigt till kongressen.
Medlemskap gäller per kalenderår.
Endast medlemmar kan inneha föreningens förtroendeposter.

§ 3 Organisation
Kongressen är Republikanska föreningens högsta beslutande organ. Kongressen utser
föreningsstyrelse, föreningens revisorer och valberedning.

§ 4 Kongressen
Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen. På kongressen
får inte rösträtt utövas genom fullmakt.
Ordinarie kongress hålls vartannat år (ojämna årtal) under perioden april månad och sammankallas
av föreningsstyrelsen. Kallelse med dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast sex veckor
före kongressens öppnande.
Motion som skall behandlas på kongressen skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
kongressens öppnande.
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, budgetförslag
med förslag till medlemsavgift och förslag till lokalavdelningspott, motioner till kongressen,
styrelsens yttrande över motioner, styrelsens propositioner samt valberedningens förslag skall finnas
tillgängliga på Republikanska föreningens officiella webbplats senast två veckor före kongressens
öppnande.
Ordinarie kongress skall innehålla nedanstående dagordningspunkter:
- Kongressens öppnande
- Val av kongressordförande
- Val av kongressekreterare
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- Val av justerare/rösträknare
- Upprop och fastställande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Fråga om kongressens behöriga utlysande
- Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
- Presentation av årsredovisningen
- Revisorernas berättelse
- Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden
- Behandling av inkomna motioner och styrelsens propositioner
- Fastställande av verksamhetsplan
- Fastställande av budget och medlemsavgift
- Val av ordförande och vice ordförande
- Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
- Val av revisorer och personliga ersättare för dessa
- Val av valberedning
- Övriga frågor
- Kongressens avslutande
I händelse av lika röstetal vid omröstning skall omröstningen lottas. Vid personval ska omröstning
ske med sluten votering om detta begärs. Vid lika röstetal vid personval ska omröstningen lottas.

§ 5 Extra kongress
Extra kongress kan hållas efter beslut av styrelsen, efter krav från revisorerna eller om en tiondel av
föreningens medlemmar begär detta. Extra kongress får hållas tidigast en månad efter ordinarie
kongress. Kallelse till extra kongress skall sändas ut senast tre veckor före mötet. Endast ärenden
som upptas i kallelsen får behandlas.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen väljs för två år och är mellan kongresserna föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen
består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Kongressen utser två ersättare, vilka
inträder i den ordning de har valts. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Unga
republikaners ordförande är adjungerad till styrelsen.
Styrelsen kallas till sammanträde av ordföranden eller minst fyra ledamöter tillsammans eller av
revisorerna. Styrelsen är beslutsmässig då ledamöterna blivit kallade senast en vecka före mötet och
minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. I
ordförandens frånvaro och vid lika röstetal lottas omröstningen.
Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen handhar och förvaltar föreningens egendom och är
gemensamt ansvarig för föreningens ekonomiska medel.
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§ 7 Styrelsens verkställande utskott
Styrelsen får överlåta beslutanderätt på ett verkställande utskott, som utses inom styrelsen.
Verkställande utskottet, i vilket föreningens ordförande eller vice ordförande ingår, fattar beslut i
styrelsens ställe när styrelsen inte är samlad och styrelsen skall snarast underrättas när utskottet
fattat beslut, dock senast på nästkommande styrelsemöte.

§ 8 Revisorer och revision
Två revisorer med personliga ersättare väljs för tiden fram till nästa ordinarie kongress. En av de
ordinarie revisorerna och en av ersättarna ska vara auktoriserade revisorer.
Revisionsberättelse för det föregående verksamhetsåret skall vara avslutad och styrelsen tillhanda
senast under mars månad. Revisionsberättelsen skall vara personligt underskriven och ansvarsfrihet
för styrelsen skall till- eller avstyrkas.
Revisorerna skall granska föreningens verksamhet, styrelsens och övriga förtroendevaldas
ekonomiska förvaltning och räkenskaper samt inventera föreningens tillhörigheter. Revisorerna skall
ha tillgång till föreningens bokföring, ekonomiska redovisning och alla övriga handlingar i
föreningen som revisorerna bedömer nödvändiga att ta del av för att fullgöra sitt uppdrag.
Till revisor eller ersättare får inte väljas den som är vald till styrelsen eller som är föreningens
arbetstagare.

§ 9 Valberedning
Valberedningen består av tre personer, varav en sammankallande, och väljs för tiden fram till nästa
kongress. Valberedningen skall presentera förslag till samtliga förtroendeposter som skall väljas på
kongressen, utöver valberedningen. Valberedningen bör eftersträva en spridning vad gäller
geografisk hemvist, kön och ålder i sina förslag.

§ 10 Lokalavdelningar
Beslut om att inrätta en lokalavdelning fattas av styrelsen. Styrelsen kan avveckla en lokavdelning på
grund av grav misskötsel eller en längre tids inaktivitet. Lokalavdelningarnas verksamhet regleras i
bilagan "Riktlinjer för lokalavdelningar". Lokalavdelningar ska inom sig utse en kontaktperson
(sammankallande).

§ 11 Ekonomi och avgifter
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper per den 1 januari till den 31 december.
Medlemsavgift utgår med belopp som fastställs vid ordinarie kongress och avser efterföljande
kalenderår. Medlem som utträder ur föreningen äger inte rätt att återfå tidigare erlagda
medlemsavgifter.

§ 12 Uteslutning
Medlem som i allvarlig omfattning bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sätt uppenbarligen
skadar föreningen och dess verksamhet, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Ett sådant beslut
om uteslutning träder omedelbart i kraft, men kan prövas av nästkommande kongress.

§ 13 Stadgeändringar
Beslut om ändring av dessa stadgar får endast fattas på ordinarie kongress. För beslut om ändring
krävs två tredjedelars majoritet.
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§ 14 Upplösning
Föreningen kan upplösas vid två på varandra följande kongresser, varav minst en skall vara
ordinarie, om mer än två tredjedelar av de vid kongresstillfället närvarande medlemmarna röstar för
en upplösning vid båda tillfällena.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar överföras till verksamhet förenlig med föreningens
ändamål. Beslut härom skall fattas av den andra kongressen.
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