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1. Dagordning 
 
1. Kongressens öppnande 

2. Val av kongressordförande 

3. Val av kongressekreterare 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

5. Upprop och fastställande av röstlängd 

6. Fastställande av dagordning och mötesregler 

7. Fråga om kongressens behöriga utlysande 

8. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Presentation av årsredovisningar 

10. Revisorernas berättelser 

11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden 

12. Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner 

13. Fastställande av verksamhetsplaner 

14. Fastställande av budgetar och medlemsavgifter 

15. Val av ordförande och vice ordförande 

16. Val av fem styrelseledamöter och två ersättare 

17. Val av två revisorer och två personliga ersättare för dessa 

18. Val av tre personer till valberedning, varav en sammankallande 

19. Övriga frågor 

20. Kongressens avslutande 
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2. Mötesregler 

A. Allmänt - yrkanden och begäran av ordet 
• Alla yrkanden ska lämnas in skriftligt till presidiet. 
• Begäran om ordet görs till presidiet. 
• Anföranden görs via mikrofon och helst från talarstolen. 

B. Vid motionsbehandling 
Ordet ges först till motionär(er), därefter till företrädare för styrelsen, därefter till eventuella 
styrelsereservant(er) och därefter till övriga. 

C. Vid val 
Innan kongressen går in på val ges sammankallande för valberedningen ordet för att redogöra för 
valberedningens arbete. 

D. Nominering, plädering och röstning 
1) Samtliga nomineringar måste inkomma skriftligen. 
2) Ordet begärs skriftligt på förtryckta lappar. 
3) Vid omröstning: 
a) Ordet för plädering ges först till valberedningen. 
b) Därefter till övriga i den ordning de anmält sig. 
c) Sluten omröstning gäller för samtliga personval om det finns fler kandidater än platser. 
d) Rösträkning vidtar. 
e) Vid lika röstetal avgör lotten. 

E. Talartidsbegränsning 
1) För pläderingar 3 minuter. 
2) För motioner 3 minuter för första inlägg och 1 minut för andra inlägg. 

F. Dubbla talarlistor 
Under kongressen använder vi dubbla talarlistor, vilket innebär att på den första listan sätts de 
medlemmar upp som inte yttrat sig i en fråga ännu. Andra gången du vill säga något sätts du upp 
på andra talarlistan. Den första talarlistan måste vara tom innan personer på den andra talarlistan 
får börja tala. 

G. Rösträkning 
• De av kongressen valda justerarna är även rösträknare. 
• Rösträknarna skriver under rösträkningsprotokoll. 
• Protokoll ska tydligt ange röstfördelningen mellan de olika kandidaterna, antal blanka och antal 
ogiltiga röstsedlar, samt det totala antalet avgivna röster. 

H. Påminnelse till kongressdeltagarna 
• Att det är kutym att inte tala illa om andra kandidater. Tala endast för den egna kandidaten. 
• Yrkanden och nomineringar sker skriftligt på utdelade lappar. 
• Att ordningsfråga endast kan begäras vad gäller hanteringsordning och mötets genomförande. 
Inte vad gäller förslag till nomineringar eller i syfte att replikera. 
• Vid röstning ska utdelat röstkort hållas tillgängligt samt ordförandens instruktioner efterföljas 
för att röstningen ska kunna genomföras korrekt och snabbt. 
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3. Verksamhetsberättelse 2017–2018 

3.1. Organisation 

Föreningsstyrelse 
Yasmine Bladelius (tidigare Larsson), ordförande 
Anne-Marie Pålsson, vice ordförande t.o.m. 2017-06-15 
Erland Eriksson, ledamot 
Freddy Grip, ledamot 
Erik Nordblad, ledamot 
Helena Westin, ledamot och kassör 
Christina Örnebjär, ledamot och internationell sekreterare 
Michael Svensson, ersättare 
David Örtenvik, ersättare 

Revisorer 
 
Ordinarie 
Jessica Semb, auktoriserad revisor 
Magdalena Streijffert, verksamhetsrevisor 
 
Ersättare 
Åsa Dahlgren, personlig ersättare för Jessica Semb 
Inga-Lill Larsson, personlig ersättare för Magdalena Streijffert 

Valberedning 
Jenny Grenander, sammankallande 
Mattias Danielsson 
Andreas Froby 

Anställda 
Magnus Simonsson, generalsekreterare, deltid (60 procent) 
Jonas Wikström, kampanjombudsman, deltid (60 procent) t.o.m. 2017-09-30 
Tony Karlsson, kommunikationsstrateg, heltid fr.o.m. 2018-01-01 

Lokalavdelningarnas kontaktpersoner 
Anders Johansson, Gotland  Ulf Pilerot, Norrbottens län 
Sverker Frid, Göteborg  Jan Magnusson, Sjuhärad 
Eva Ingers, Helsingborg  Anna Ragnar, Stockholm 
Peter Bloch, Järfälla  John Vestergren, Umeå 
Elisabeth Jörgensen, Kristianstad Ingegerd Palmér, Uppsala 
Bengt Hall, Lund  Ulf Gustavsson, Värmland 
AnnCharlotte Gauffin, Malmö Christina Gezelius, Östergötland 

3.2. Kansli 
Föreningens kansli fanns på Karlbergsvägen 86 B i Stockholm fram till och med april 2018 då 
kansliet flyttade till Helga Lekamens gränd 1 A i Stockholm. Det är ett nationellt kansli med 
arbetsplats för generalsekreteraren och kommunikationsstrategen, men fungerar även som 
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möteslokal för lokalavdelningen i Stockholm. De anställda har bemannat kansliet tre dagar per 
vecka och i övrigt funnits tillgängliga via e-post, telefon och sociala medier. 

3.3. Lokalavdelningar 
Aktiva lokalavdelningar är en viktig del i arbetet för att införa republik. Under åren 2017-2018 har 
antalet lokalavdelningar varit cirka 14 stycken, men aktivitetsgraden har varierat. Styrelsen och 
föreningens anställda har haft löpande kontakt med samtliga avdelningar. Under perioden tillkom 
en ny lokalavdelning i Umeå, medan avdelningen i Jönköpings län avvecklades då intresse 
saknades bland medlemmarna lokalt för att driva verksamheten vidare. 
 
Styrelsen har bjudit in lokalavdelningarnas kontaktpersoner till verksamhetskonferenser vid två 
tillfällen per år. Dessa konferenser har använts för att diskutera strategier, verksamhet och 
aktuella frågor. Konferenserna i Linköping den 21 oktober 2017 och i Uppsala den 17 november 
2018 var öppna för alla intresserade medlemmar. 

3.4. Unga republikaner 
Den 13 november 2010 höll Unga republikaner sin konstituerande kongress och sedan den 23 
maj 2013 är Unga republikaner Republikanska föreningens officiella ungdomsförbund. Unga 
republikaner har för närvarande drygt 1 000 medlemmar. Unga republikaners senaste kongress 
ägde rum den 8 december 2018 och då omvaldes Aza Cheragwandi som förbundsordförande. 
Republikanska föreningens anställda har varit involverade i arbetet med att få ett mer aktivt 
ungdomsförbund. 

3.5. Alliance of European Republican Movements 
Republikanska föreningen tog i början av 2010 initiativ till bildandet av en europeisk 
paraplyorganisation för republikanska rörelser. Alliance of European Republican Movements 
(AERM) formerades formellt i Stockholm den 19 juni 2010. Alliansen består av nationella och 
partipolitiskt obundna organisationer från Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Spanien, 
Storbritannien och Sverige. Inom styrelsen har Christina Örnebjär varit utsedd till internationell 
sekreterare. I den rollen har hon deltagit i regelbundna telefonkonferenser med övriga 
internationellt ansvariga från organisationerna inom AERM. 
 
AERM håller ett årligt konvent för att utbyta erfarenheter, idéer och kampanjstrategier mellan 
medlemsorganisationerna. År 2017 var Republikanska föreningen värdorganisation och 
konventet förlades till Västerås, Sverige, den 28–30 april. År 2018 ägde konventet rum i London, 
Storbritannien, den 18–21 maj. 
 
Utöver AERM-konventen har representanter för Republikanska föreningen deltagit vid nationella 
möten arrangerade av de republikanska rörelserna i Danmark och i Storbritannien. Bland annat 
talade Christina Örnebjär vid en konferens med brittiska Republic i Newcastle den 15 juli 2017. 

3.6. Riksdagens republikanska sällskap 
I riksdagen finns uttalade republikaner i sex av åtta partier (saknas endast inom KD och SD). 
Ledamöter från fem partier (C, L, MP, S och V) agerar aktivt för republik genom främst 
motionsskrivande. Riksdagsledamöter från dessa fem partier har sedan hösten 2016 skrivit 
gemensamma motioner för republik under den allmänna motionstiden. För att stärka det 
republikanska arbetet i riksdagen finns ett republikanskt nätverk. Den 15 november 2017 
arrangerade Yasmine Larsson (S) och Christina Örnebjär (L) ett uppstartsmöte med det 
republikanska nätverket i riskdagen. Talare var Anne-Marie Pålsson, tidigare riksdagsledamot (M). 
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3.7. Medlemsantal 
Den 31 december 2018 hade föreningen 10 000 medlemmar, jämfört med 10 508 medlemmar 
den 31 december 2017. Föreningen fick 523 nya medlemmar under år 2018 och 779 nya 
medlemmar under 2017, men samtidigt ströks medlemmar som trots påminnelser inte hade erlagt 
medlemsavgiften. Det förekom även att medlemmar avled eller begärde utträde. 
 
Vid årsskifte:  2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 
Antal medlemmar: 10 000 10 508 10 705 10 634 10 132 
 
Föreningen behöver bli bättre på att både värva nya medlemmar och att få personer som redan är 
medlemmar att fortsätta betala medlemsavgiften. 

3.8. Media 
Republikanska föreningen har ett konstruktivt förhållande till medierna. Våra företrädare blir 
regelbundet intervjuade, vi får våra debattartiklar publicerade och det genomförs ibland 
granskningar av kungahuset (även om det inte händer lika ofta som vi skulle vilja). Så länge vi gör 
våra berättelser spetsiga och konfliktbetonade kommer vi att vara intressanta för nyhetsmedia. Vi 
i styrelsen har fastställt en mediestrategi som utgår från att massmedia inte är någon motståndare. 
Medierna kan ibland göra en normal nyhetsvärdering och rapportera om kungahuset utifrån en 
annan vinkel än den hovet önskar. När Republikanska föreningen har skarpa och nya vinklar på 
det vi gör så blir vi intressanta för medierna. 

Pressmeddelanden 
Styrelsen har vid många tillfällen skickat ut pressmeddelanden för att få media att uppmärksamma 
föreningen och republikfrågan. Pressmeddelandena har även publicerats på föreningens 
webbplats och spridits i sociala medier. 

Debattartiklar och insändare 
Republikanska föreningen har synts på debatt- och insändarsidorna runt om i landet genom 
insatser från såväl styrelsen som många andra medlemmar. Länkar till ett stort antal debattartiklar 
har delats i sociala medier. 

3.9. Föreningens aktiviteter 

Styrelsens verksamhet 
Styrelsen, som valdes av kongressen 2017, har haft elva protokollförda sammanträden. Tio möten 
ägde rum i Stockholm och ett i Linköping. Styrelsens verkställande utskott har haft tolv 
protokollförda sammanträden. 

Utskick 
Medlemmarna i föreningen har erhållit e-postutskick, nyhetsbrevet Republikanska rader varje 
månad och medlemstidningen Reform. 

Reform 
Medlemstidningen Reform, som kom ut med sitt första nummer i oktober 2011, skickades ut till 
medlemmarna två gånger under år 2017 och en gång under år 2018. 
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Webbplats 
I februari 2016 lanserades en ny webbplats (www.republikanskaforeningen.se). Föreningens 
webbplats uppdateras löpande av föreningens anställda. 

Sociala medier 
Föreningens kanaler på sociala medier är viktiga för opinionsbildning. Föreningen har en sida på 
Facebook (www.facebook.com/republikanskaforeningen), finns på Twitter 
(www.twitter.com/repf) och Instagram (www.instagram.com/repfse). Google+ lades ner våren 
2019. 
 
Vid årsskifte:   2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 
Antal som gillar på Facebook: 43 938 44 672 44 271 41 277 
Antal som följer på Twitter:  5 157 5 198 5 084 4 614 
Antal som följer på Instagram: 1 981 1 608 1 408 858 
Antal som följer på Google+: 171 178 180 172 

Strategi för republik 
Den 29 augusti 2015 beslutade styrelsen att ta fram en strategi för införandet av republik. En 
strategigrupp med dåvarande styrelseledamot Johan Kaluza, tre medlemmar och föreningens två 
anställda tillsattes. Gruppen arbetade under hela året 2016. I februari 2017 lämnade de över ett 
förslag till styrelsen på en strategi för hur Sverige ska bli en republik. Styrelsen antog strategin den 
2 september 2017 och offentliggjorde strategin den 21 oktober 2017. 

Kungabarnskampanj 
I augusti 2017 respektive i mars 2018 födde Sofia Hellqvist Bernadotte respektive Madeleine 
Bernadotte barn. Födslar och dop är tillfällen då kungahuset och monarkin kommer in i det 
allmänna medvetandet. Den mediala uppmärksamheten väckte reaktioner och Republikanska 
föreningen bedrev en egen kampanj med fokus på ojämlikhet. Bland annat genom att 
uppmärksamma hur kungligheterna fick en gräddfil i Stockholms förlossningsvård. Författaren 
Lisa Bjurwald, medlem i Republikanska föreningen, skrev en uppmärksammad debattartikel. 

Almedalsveckan 2017 och 2018 
Republikfrågan måste hållas levande som politisk fråga. Detta är särskilt viktigt inför och under 
ett valår. Därför deltog Republikanska föreningen på Almedalsveckan i Visby både 2017 och 
2018. På plats hade våra volontärer många samtal med opinionsbildare, makthavare och 
allmänhet. År 2018 arrangerades även ett seminarium om monarkins verkliga kostnader. 

Monarkins verkliga kostnader 
Republikanska föreningen genomförde under våren 2018 en unik granskning av monarkins 
verkliga kostnader. Resultatet som framkom var att den svenska monarkin kostar åtta gånger mer 
än de officiella siffrorna visar. Rapporten trycktes upp genom en insamling bland medlemmarna 
och delades ut både under Almedalsveckan 2018 och till alla riksdagsledamöter efter valet. 

Valrörelsen 2018 
Inför riksdagsvalet den 14 september 2018 bedrev Republikanska föreningen en valkampanj. En 
lista sammanställdes med republikanska kandidater som medlemmar och sympatisörer 
uppmanades att kryssa. Flera riksdagskandidater intervjuades i artiklar på föreningens webbplats. 
I medlemstidningen Reform publicerades en checklista för hur medlemmar kunde bidra till att 
lyfta republikfrågan i valrörelsen. 



Republikanska föreningens kongress 2019 8 

4. Årsredovisning 2017 och 2018 

4.1. Årsredovisning 2017 
Styrelsen för Republikanska föreningen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens 
utveckling under räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). 

Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Republikanska föreningen verkar för att Sverige avskaffar monarkin och inför republik. 
Föreningen är partipolitiskt obunden och har vuxit till 10 526 medlemmar sedan starten 1997. 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Inga väsentliga händelser har ägt rum under räkenskapsåret. 
 
Flerårsöversikt 
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges. 
 

1701-1712  1601-1612 
Huvudintäkt    1 843  1 930 
Resultat efter finansiella poster  -129  30 
Soliditet %    47  40 

Resultaträkning   2017-01-01  2016-01-01 
2017-12-31  2016-12-31 

Föreningens intäkter 
Medlemsavgifter   1 843 501  1 930 177 
Gåvor    156 413  95 974 
Nettoomsättning   69 067  100 449 
Övriga rörelseintäkter   500  3 600 
Summa föreningens intäkter  2 069 481  2 130 200 
 
Föreningens kostnader 
Webshop    -133 476  -93 179 
Övriga externa kostnader   -1 421 539  -1 291 120 
Personalkostnader   -643 259  -715 816 
Summa föreningens kostnader  -2 198 274  -2 100 115 
 
Rörelseresultat   -128 793  30 085 
 
Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -143  -165 
Summa finansiella poster   -143  -165 
 
Resultat efter finansiella poster  -128 936  29 920 
Resultat före skatt   -128 936  29 920 
Årets resultat   -128 936  29 920 
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Balansräkning 
    2017-12-31  2016-12-31 
Tillgångar 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager m.m. 
Färdiga varor och handelsvaror  57 200  54 339 
Summa varulager m.m.   57 200  54 339 
 
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar   30 000  29 823 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 113 998  195 721 
Summa kortfristiga fordringar  143 998  225 544 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank   1 768 175  2 344 901 
Summa kassa och bank   1 768 175  2 344 901 
 
Summa omsättningstillgångar  1 969 373  2 624 784 
 
Summa tillgångar   1 969 373  2 624 784 
 

Eget kapital och skulder  2017-12-31  2016-12-31 
 
Eget kapital 
Eget kapital vid räkenskapsårets början  1 050 796  1 020 876 
Årets resultat    -128 936  29 920 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  921 860  1 050 796 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   15 266  – 
Skatteskulder    11 645  – 
Övriga skulder   11 666  28 469 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 008 936  1 545 519 
 
Summa kortfristiga skulder  1 047 513  1 573 988 
 
Summa eget kapital och skulder  1 969 373  2 624 784 
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4.2. Årsredovisning 2018 
Styrelsen för Republikanska föreningen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens 
utveckling under räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek). 

Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Republikanska föreningen verkar för att Sverige avskaffar monarkin och inför republik. 
Föreningen är partipolitiskt obunden och har vuxit till 10 000 medlemmar sedan starten 1997. 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
 
Flerårsöversikt 
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges. 
 

1801-1812  1701-1712 
Huvudintäkt    1 740  1 843 
Resultat efter finansiella poster  -88  -129 
Soliditet %    44  47 

Resultaträkning   2018-01-01  2017-01-01 
2018-12-31  2017-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 
Medlemsavgifter   1 740 223  1 843 501 
Gåvor    112 105  156 413 
Nettoomsättning   69 560  69 067 
Övriga rörelseintäkter   –  500 
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 921 888  2 069 481 
 
Röreslekostnader 
Webshop    -69 260  -133 476 
Övriga externa kostnader   - 963 392  -1 421 539 
Personalkostnader   -976 810  -643 259 
Summa rörelsekostnader   -2 009 426  -2 198 274 
 
Rörelseresultat   -87 574  -128 793 
 
Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -59  -143 
Summa finansiella poster   -59  -143 
 
Resultat efter finansiella poster  -87 633  -128 936 
Resultat före skatt   -87 633  -128 936 
Årets resultat   -87 633  -128 936 
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Balansräkning 
    2018-12-31  2017-12-31 
Tillgångar 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager m.m. 
Färdiga varor och handelsvaror  42 665  57 200 
Summa varulager m.m.   42 665  57 200 
 
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar   –  30 000 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 66 406  113 998 
Summa kortfristiga fordringar  66 406  143 998 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank   1 783 651  1 768 175 
Summa kassa och bank   1 783 651  1 768 175 
 
Summa omsättningstillgångar  1 892 722  1 969 373 
 
Summa tillgångar   1 892 772  1 969 373 
 

Eget kapital och skulder  2018-12-31  2017-12-31 
 
Eget kapital 
Eget kapital vid räkenskapsårets början  921 860  1 050 796 
Årets resultat    -87 633  -128 936 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  834 227  921 860 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   –  15 266 
Skatteskulder    14 057  11 645 
Övriga skulder   29 956  11 666 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 014 482  1 008 936 
 
Summa kortfristiga skulder  1 058 495  1 047 513 
 
Summa eget kapital och skulder  1 892 722  1 969 373 
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5. Revisionsberättelser 2017 och 2018 

5.1. Ekonomisk revisionsberättelse 2017 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Republikanska föreningen för räkenskapsåret 
2017. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 
2017-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
föreningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av 
årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 
 
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 
 
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
 
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 
 
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Republikanska Föreningen för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 
 
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att 
tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
 
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller 
 
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen 
eller stadgarna. 
 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, 
och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Umeå den 18 april 2018 
 
Jessica Semb, 
auktoriserad revisor 
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5.2. Ekonomisk revisionsberättelse 2018 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Republikanska föreningen för räkenskapsåret 
2018. 
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 
2018-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
föreningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 
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- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 
 
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
 
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 
 
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Republikanska föreningen för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 
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Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 
 
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att 
tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
 
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller 
 
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen 
eller stadgarna. 
 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, 
och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Umeå den 25 mars 2019 
 
Jessica Semb, 
auktoriserad revisor 
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5.3. Verksamhetsrevision 2017–2018 
Denna granskning har gjorts i syfte att bedöma om Republikanska föreningens verksamhet under 
de gångna åren bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan för åren som kongressen antagit. 
 
Granskningen har genomförts så att styrelsen uppmanats redogöra för hur de arbetat för att 
uppnå målen. Styrelsen har, genom föreningens generalsekreterare samt kommunikationsstrateg, 
lämnat information och dokument kring hur styrelsen uppnått sina mål. Utöver det har 
föreningens protokoll gåtts igenom samt uppföljning av de beslut som togs under förra 
kongressen. 
 
Av den verksamhetsplan som antogs av kongressen den 1 april 2017 framgår bland annat att 
föreningen har följande mål för verksamhetsåren 2017–2018. Vid varje mål anges styrelsens 
kommentar kring hur de arbetat för att uppnå målet, samt min bedömning av om målet uppnåtts 
eller ej. Rött betyder att det inte alls är uppnått. Gult att det inte gått att mäta eller halvt är 
uppnått och grönt att det är fullt uppnått. 
 
Mål Kommentar Bedömning 
I 2018 års mätning från SOM-
institutet ska stödet för att 
avskaffa monarkin vara minst 
26 procent och stödet för att 
behålla monarkin ska vara 
högst 54 procent. 

23 procent vill avskaffa 
monarkin och 55 procent 
behålla monarkin (2017). 
Resultatet från 2018 har inte 
kommit än. 

Gult. Tittar man på de siffror 
som kom 2018 (från 2017) så 
är det några procentenheter 
från målet. Det har också 
under de senaste åren inte 
varit så mycket rörelse utan 
legat ganska stadigt på de 
siffrorna. 

Räckvidden för våra centralt 
initierade debattartiklar ska 
vara minst 14 miljoner (2017) 
och 15 miljoner (2018). 

Räckvidden för centralt 
initierade debattartiklar under 
2018 var cirka 8 miljoner. 

Rött. Målet uppnåddes inte 
men var för ambitiöst. 

Vi ska utan hjälp av händelser 
i kungahuset ha lyckats sätta 
minst en fråga som vi valt 
själva på agendan (i den 
meningen att den rapporterats 
i nyhetsmedier och lett till 
kommentarer av ledarsidor/ 
opinionsbildare). 

Rapporten Monarkins verkliga 
kostnader genererade nyheter 
ibland andra. Expressen och 
ETC, men inga kommentarer 
av ledarsidor eller 
opinionsbildare. 

Gult. Även om rapporten fick 
en del spridning nåddes inte 
målet som sattes upp. 

Republikanska föreningen ska 
vara omnämnt minst 700 
gånger i svenska medier och 
minst 1 000 gånger 2018. 

Antal omnämnanden i 
redaktionella medier under 
2018 var 94. 

Rött. Ett mål som visade sig 
vara orealistiskt. Exempelvis 
omnämndes Greta Thunberg 
840 gånger under 2018. 

Vi ska ha undertecknat minst 
en debattartikel eller gjort ett 
utspel tillsammans med 
företrädare från en annan 
ideell organisation. 

Det fanns tankar om att skriva 
en debattartikel tillsammans 
med Humanisterna men 
genomfördes inte. 

Rött. Ingen debattartikel eller 
utspel har gjorts tillsammans 
med företrädare från en annan 
ideell organisation. 
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Mål fortsättning Kommentar fortsättning Bedömning fortsättning 
Minst tre lokalavdelningar ska 
under perioden 2017–2018 ha 
fått uppmärksamhet på 
nyhetsplats för ett lokalt 
opinionsarbete. 

Lokalavdelningarna skickade 
in och fick debattartiklar och 
insändare publicerade i 
lokalpress, men inga nyheter. 

Gult. Bra och viktigt att 
Republikanska föreningen 
syns lokalt men målet var 
uppmärksamhet på 
nyhetsplats. Kan dock vara 
svårare att påverka. 

Vid utgången av 2018 ska fler 
yngre ska finnas bland de 
mest aktiva. 

Finns inget underlag som visar 
på att det är fler unga som är 
engagerade i föreningen. 

Gult. Även här bra om 
styrelsen föreslår kongressen 
mätbara mål kring 
engagemang i föreningen. 

Ökat genomslag i social 
media. 

Mål och resultat har gåtts 
igenom för Facebook, Twitter 
och Instagram. 

Gult. När det gäller Facebook 
har förutsättningarna skiftat 
på grund av ändrade 
algoritmer, men målen för 
Instagram är i storts ätt 
uppfyllda och de är nära att 
vara uppfyllda gällande 
Twitter. 

Medlemsvärvning/behålla 
medlemmar 

Föreningen har färre 
medlemmar, idag 10 000 att 
jämföra med förra årsskiftet 
då det var 10 508. Även om 
en återvärvningskampanj 
gjorts så är det fler som utträtt 
föreningen 2018 (1 031 
personer) jämfört med som 
gick ur 2017 (976 personer). 

Rött. Föreningen har färre 
medlemmar än tidigare år, och 
det är många som utträtt 
föreningen. Med det sagt är 
det viktigt att komma ihåg att 
det är ett högt medlemsantal 
jämfört med många andra 
föreningar och att det är en 
nedåtgående trend generellt i 
ideella föreningar. 

 
Sammantaget gör jag bedömningen att Republikanska föreningens styrelse under 
verksamhetsåren 2017–2018 bedrivit ett arbete som har varit bra på många sätt, men där de inte 
uppnått de verksamhetsmål som kongressen fastslagit. Jag vill här exempelvis nämna det arbete 
som förts att få igenom det republikanska nätverket i Sveriges riksdag och att det lagts fram 
motioner över partigränsen i frågan. Utifrån den granskning jag gjort har jag dock skäl att rikta 
uppmärksamhet gentemot styrelsen, inte för det arbete de gör utan för att se till att sätta 
realistiska mål för sin verksamhet i kommande verksamhetsplaner. 
 
Stockholm den 17 mars 2019 
 

 
 
Magdalena Streijffert, 
verksamhetsrevisor 
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6. Propositioner 

6.1. Proposition om nya stadgar 
Republikanska föreningens nuvarande stadgar antogs av kongressen 2011 och mindre ändringar i 
dessa stadgar har gjorts av de senaste kongresserna. Kongressen i april 2017 gav styrelsen mandat 
att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till nya stadgar som fungerar bra för 
tvååriga kongressperioder. Gruppens förslag har efter att det sammanställdes varit ute på remiss 
hos medlemmar och lokalavdelningar. Vi i styrelsen har sedan bearbetat förslaget något. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att anta nedanstående förslag till nya stadgar. 
 
Styrelsens förslag till nya stadgar för Republikanska föreningen 
 
§ 1 Namn och ändamål 
1.1 Föreningens namn är Republikanska föreningen (förkortas RepF). 
 
1.2 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation med syfte att på 
demokratisk väg införa ett republikanskt statsskick i Sverige. 
 
1.3 Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer. 
 
§ 2 Medlemskap och rättigheter 
2.1 Var och en som sympatiserar med föreningens ändamål kan bli medlem. 
 
2.2 Nytt medlemskap av tidigare utesluten medlem prövas av styrelsen. 
 
2.3 Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd medlemsavgift. Avgift ska erläggas 
senast en månad före ordinarie kongress för att medlemskap ska vara giltigt till kongressen. 
 
2.4 Medlemskap gäller per kalenderår. 
 
2.5 Endast medlemmar kan inneha föreningens förtroendeposter, undantaget posten som 
auktoriserad revisor. 
 
2.6 Anställda hos föreningen kan inte inneha förtroendeposter inom föreningen. 
 
§3 Beslut 
3.1 Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 
 
3.2 Styrelse eller annan vald beslutande instans är beslutsmässig när de röstberättigade utgör 
minst hälften av antalet ordinarie ledamöter. 
 
3.3 Om någon med förslagsrätt så begär, ska personval genomföras med slutna sedlar. 
 
3.4 Vid lika röstetal i beslut med votering bifalls det förslag som föreslagande instans företräder. I 
de fall ingen föreslagande instans finns har sittande mötesordförande utslagsröst. Vid lika röstetal 
i personval, som ej förberetts, samt då sittande mötesordförande saknar rösträtt, avgörs beslutet 
med lottning. 
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3.5 Förtroendevald eller anställd är jävig i frågor som rör anställning, ansvarsfrihet och 
ekonomisk ersättning om ärendet berör ledamoten personligen. Person anses jävig i 
beslutssituation där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för 
personens opartiskhet. Den som anser sig jävig ska anmäla detta. I jävsfrågor ska 
försiktighetsprincipen tillämpas. Den som är jävig får inte delta i beslutet. 
 
§ 4 Kongressen 
4.1 Kongressen är Republikanska föreningens högsta beslutande organ. 
 
4.2 Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen. På 
kongressen får inte rösträtt utövas genom fullmakt. 
 
4.3 Ordinarie kongress hålls vartannat år (ojämna årtal) under andra kvartalet och sammankallas 
av föreningsstyrelsen. Kallelse med dagordning samt propositioner ska vara medlemmarna 
tillhanda senast sex veckor före kongressens öppnande. 
 
4.4 Motion som ska behandlas på kongressen ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före 
kongressens öppnande. Motionsrätt äger medlemmar. 
 
4.5 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisorernas berättelse, 
förslag till ekonomiska ramar innehållande förslag till medlemsavgift, motioner till kongressen, 
styrelsens yttrande över motioner samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga på 
Republikanska föreningens officiella webbplats senast två veckor före kongressens öppnande. 
 
4.6 Ordinarie kongress ska innehålla nedanstående dagordningspunkter: 
- Kongressens öppnande 
- Val av kongressordförande 
- Val av kongressekreterare 
- Val av justerare/rösträknare 
- Upprop och fastställande av röstlängd 
- Fastställande av dagordning och mötesregler 
- Fråga om kongressens behöriga utlysande 
- Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 
- Presentation av ekonomisk redovisning 
- Revisorernas berättelse 
- Beslut om styrelsernas ansvarsfrihet för de gångna verksamhetsåren 
- Behandling av inkomna motioner och styrelsens propositioner 
- Fastställande av verksamhetens inriktning för den kommande kongressperioden 
- Fastställande av ekonomiska ramar och medlemsavgift för den kommande kongressperioden 
- Val av ordförande 
- Val av vice ordförande 
- Val av fem övriga styrelseledamöter 
- Val av två ersättare till styrelsen och inträdesordning för dessa 
- Val av revisorer och personliga ersättare för dessa 
- Val av valberedning 
- Övriga frågor 
- Kongressens avslutande
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§ 5 Extra kongress 
5.1 Extra kongress ska hållas efter beslut av styrelsen, krav från revisor eller om minst 500 av 
föreningens medlemmar begär detta. Extra kongress får hållas tidigast en månad efter ordinarie 
kongress. 
 
5.2 Kallelse till extra kongress ska sändas ut senast tre veckor före mötet. Det ärende som 
påkallat extra kongress ska ingå i kallelsen. Endast ärenden som upptas i kallelsen får behandlas. 
 
§ 6 Styrelsen 
6.1 Styrelsen väljs för två år och är mellan kongresserna föreningens högsta beslutande organ. 
 
6.2 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Styrelsen utser inom sig 
kassör och övriga ansvarsposter. 
 
6.3 Styrelsens två ersättare har yttrande- och förslagsrätt till styrelsen. 
 
6.4 Unga republikaner har en adjungerad plats med yttrande- och förslagsrätt till styrelsen. Övriga 
adjungerade har yttrande- och förslagsrätt till styrelsen om inte styrelsen beslutar annat. 
 
6.5 Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden, minst fyra ledamöter tillsammans eller 
revisor. 
 
6.6 Kallelse ska skickas senast en vecka innan styrelsemötet. Kallelse ska skickas till styrelsens 
ledamöter, ersättare, revisorer samt Unga republikaner. 
 
6.7 Styrelsen handhar och förvaltar föreningens egendom och är gemensamt ansvarig för 
föreningens ekonomiska medel. Styrelsen utser firmatecknare. 
 
6.8 Styrelsen kan besluta att en viss fråga, om särskilda skäl föreligger, ska behandlas bakom 
stängda dörrar. I sådana fall har, utöver styrelsen, endast revisorerna rätt att närvara. 
 
6.9 Protokoll från styrelsens möten ska tillhandahållas för medlemmarna. Styrelsen kan om 
särskilda skäl föreligger besluta att sekretessbelägga hela eller delar av protokoll. 
 
§ 7 Styrelsens verkställande utskott 
7.1 Styrelsen får överlåta beslutanderätt på ett verkställande utskott (VU), som utses inom 
styrelsen. 
 
7.2 VU ska bestå av tre personer, varav en ska vara föreningens ordförande eller vice ordförande. 
 
7.3 VU fattar beslut i styrelsens ställe när styrelsen inte är samlad. 
 
7.4 Styrelsen ska snarast underrättas när VU fattat beslut, dock senast på nästkommande 
styrelsemöte. 
 
7.5 VU kan endast fatta beslut när hela utskottet är närvarande. 
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§ 8 Revisorer och revision 
8.1 Två revisorer med personliga ersättare väljs för tiden fram till nästa ordinarie kongress. En av 
de ordinarie revisorerna och dess ersättare ska vara auktoriserade, övriga lekmän. 
 
8.2 Revisionsberättelse för det föregående verksamhetsåret ska vara avslutad och styrelsen 
tillhanda senast under mars månad. Revisionsberättelsen ska vara personligt underskriven och 
ansvarsfrihet för styrelsen ska till- eller avstyrkas. 
 
8.3 Revisorerna ska granska föreningens verksamhet, styrelsens och övriga förtroendevaldas 
ekonomiska förvaltning och räkenskaper samt inventera föreningens tillgångar. 
 
8.4 Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten. 
 
8.5 Revisorerna ska 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. 
 
8.6 Revisor eller dess ersättare får inte inneha andra förtroendeuppdrag inom föreningen och får 
inte vara anställda av föreningen. 
 
§ 9 Valberedning 
9.1 Valberedningen består av tre personer, varav en sammankallande, och väljs för tiden fram till 
nästa kongress. 
 
9.2 Valberedningen ska presentera förslag till samtliga förtroendeposter som ska väljas på 
kongressen, förutom valberedningen. 
 
9.3 Nomineringar till valberedning tas emot av valberedningen inför kongressen men bereds inte. 
 
9.4 Valberedningens medlemmar får inte kandidera till de poster som de bereder val för. 
 
9.5 Valberedningen regleras vidare i dokumentet “Riktlinjer för valberedningen”. 
 
§ 10 Lokalavdelningar 
10.1 Beslut om att godkänna en lokalavdelning fattas av styrelsen. Lokalavdelningarna svarar 
inför styrelsen. 
 
10.2 För att bilda en lokalavdelning krävs en styrgrupp bestående av minst tre medlemmar valda 
lokalt. 
 
10.3 Lokalavdelningen ska i februari varje år hålla medlemsmöte där styrgrupp väljs. Om inte en 
styrgrupp kan väljas så sätts lokalavdelningen vilande. 
 
10.4 Styrgruppen ska senast sista februari inkomma med rapport till styrelsen avseende det 
gångna året. 
 
10.5 Lokalavdelningens uppdrag är att samordna samt främja aktiviteter och opinionsbildning 
inom sitt geografiska område. 
 
10.6 Lokalavdelningar lyder under denna stadga samt ska verka i enlighet med beslut från styrelse 
och kongress. 
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10.7 Styrgrupp som missköter lokalavdelningen eller inte åtnjuter styrelsens förtroende kan av 
styrelsen entledigas, varpå ny styrgrupp ska väljas om möjligt. 
 
10.8 Styrelsen kan avveckla en lokalavdelning om synnerliga skäl föreligger. 
 
10.9 Lokalavdelningarnas verksamhet regleras vidare i bilagan "Riktlinjer för lokalavdelningar". 
 
§ 11 Ungdomsförbund 
11.1 Unga republikaner är Republikanska föreningens ungdomsförbund. 
 
11.2 Unga republikaner lyder under egna stadgar. 
 
§ 12 Ekonomi och avgifter 
12.1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper per den 1 januari till den 31 december. 
 
12.2 Medlemsavgift utgår med belopp som fastställs vid ordinarie kongress och avser 
efterföljande kalenderår. 
 
12.3 Medlem som utträder ur föreningen äger inte rätt att återfå tidigare erlagda medlemsavgifter. 
 
§ 13 Entledigande 
13.1 Förtroendevald kan ansöka till styrelsen om entledigande. Styrelsen har att entlediga den 
förtroendevalda skyndsamt. 
 
13.2 Om ordförande entledigas utses vice ordförande till ordförande. 
 
13.3 Om förtroendevald entledigas utan att ersättare kan inträda avgör styrelsen om kongress 
eller extra kongress ska sammankallas för att genomföra fyllnadsval. I följande situationer är dock 
styrelsen skyldig att göra detta: 
• Om ingen ordförande kan utses enligt 13.2. 
• Om antalet ledamöter i styrelsen eller valberedningen understiger hälften av det antal som enligt 
stadgan ska väljas. 
• Om ingen auktoriserad revisor återstår. 
• Om ingen lekmannarevisor återstår. 
 
§ 14 Uteslutning 
14.1 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. 
 
14.2 Medlem som är föremål för uteslutningsärende ska ges möjlighet att yttra sig i frågan till 
styrelsen. 
 
14.3 Beslut om uteslutning träder omedelbart i kraft. På begäran av utesluten medlem kan 
beslutet prövas av nästkommande kongress. 
 
14.4 Styrelsen kan under utredning kring uteslutning stänga av medlem för tiden fram till nästa 
styrelsemöte. Avstängd medlem förlorar temporärt de rättigheter som ges medlemmar enligt 
denna stadga, undantaget punkt 14.2, samt förlorar rätten att delta i föreningens verksamhet. 
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§ 15 Stadgeändringar och tolkning av stadga 
15.1 Beslut om ändring av dessa stadgar får endast fattas på ordinarie kongress. För beslut om 
ändring krävs två tredjedelars majoritet. 
 
15.2 Ändring av stadgarna träder i kraft när kongressens protokoll är justerat. 
 
15.3 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, gäller styrelsens tolkning tills 
klargörande ändring införs. 
 
§ 16 Upplösning 
16.1 För att upplösa föreningen krävs att två på varandra följande kongresser beslutar så. 
Besluten måste tas med två tredjedelars majoritet av de vid kongresstillfället närvarande 
röstberättigade. Minst en av kongresserna ska vara ordinarie. 
 
16.2 När Sverige avskaffar monarki till förmån för republik ska fråga om upplösning lyftas på 
nästkommande kongress. 
 
16.3 Upplöses föreningen ska dess tillgångar överföras till verksamhet förenlig med föreningens 
ändamål. Beslutet om överföring av tillgångar ska fattas av kongressen. 

6.2. Proposition om nya riktlinjer för lokalavdelningar 
Republikanska föreningens nuvarande riktlinjer för lokalavdelningar antogs av kongressen 2014. 
Vi i styrelsen ansåg att förslaget till nya stadgar gjorde det nödvändigt att även se över riktlinjerna 
för lokalavdelningar, som är en bilaga till stadgarna. En arbetsgrupp har tagit fram nedanstående 
förslag och haft ett par remissrundor med lokalavdelningarnas kontaktpersoner under processen. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att anta nedanstående förslag till nya riktlinjer för lokalavdelningar. 
 
Styrelsens förslag till nya riktlinjer för lokalavdelningar 
 
A. Lokalavdelningens ställning och uppdrag 
Republikanska föreningen är en nationell förening. Medlemmar upptas i Republikanska 
föreningen och har möjlighet att ansluta sig till en lokalavdelning. Lokalavdelningarna svarar inför 
den nationella styrelsen och ska verka i enlighet med beslut från styrelse och kongress. 
 
Aktiva lokalavdelningar är en viktig del i arbetet för att införa republik. Lokalavdelningens 
uppdrag, som det definieras i föreningens stadgar, är att samordna och främja aktiviteter och 
opinionsbildning inom sitt geografiska område. 
 
Lokalavdelningen ska med andra ord ge medlemmar och andra sympatisörer möjlighet att på ett 
effektivt sätt genomföra olika aktiviteter till gagn för republikens införande. I uppdraget ingår att 
representera föreningen i lokal media samt att besvara frågor från allmänhet och medlemmar. Det 
lokala arbetet ska samordnas med verksamheten på det nationella planet via en löpande kontakt 
med kansli och styrelse. 
 
B. Organisation 
I det lokala arbetet företräder lokalavdelningen föreningens syfte. Lokalavdelningen ska utse en 
styrgrupp i enlighet med föreningens nationella stadgar (§10.3). En person inom styrgruppen 
utses till kontaktperson för lokalavdelningen. Kontaktpersonen är sammankallande och ansvarar 
för kontakterna med styrelsen och kansliet. 
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En lokalavdelning kan anta en arbetsbeskrivning eller motsvarande för det lokala arbetet. De av 
kongressen beslutade stadgarna gäller dock alla delar av lokalavdelningarnas verksamhet. 
 
C. Verksamhetsstöd 
Lokalavdelningarna får kampanjmaterial, exempelvis flygblad och knappar, gratis. Varje 
lokalavdelning har dessutom möjlighet att ansöka till föreningens nationella kansli om 
ekonomiskt stöd från föreningen för sin verksamhet. Beslut om bidrag fattas av kansliet, det 
verkställande utskottet eller styrelsen. Blankett för ansökan finns tillgänglig på föreningens 
webbplats. Redovisning av bidrag lämnas till kansliet och kvitton skickas in tillsammans med 
blankett för ersättning. 
 
D. Skyldigheter 
Vad lokalavdelningen måste uppfylla medan den utför sitt uppdrag: 
1. Följa föreningens stadgar och andra styrdokument. 
2. Följa föreningens grafiska profil. 
3. Utse en styrgrupp inklusive kontaktperson. 
4. Löpande informera föreningens styrelse och kansli om kommande aktiviteter. 
5. Inom en månad redovisa med kvitton till kansliet om hur äskade pengar har 

använts. 
6. Inkomma med en årlig rapport om verksamheten till styrelsen (se stadgarna § 10.4). 
 
E. Rättigheter 
Vad lokalavdelningen kan kräva av styrelse och kansli: 
1. Via kansliet nå medlemmar inom lokalavdelningens område, till exempel för att 

kalla till medlemsmöten. 
2. Få information från styrelsen och kansliet i det arbete som berör  

lokalavdelningarna. 
3. Erhålla dagordning till styrelsemöten, undantaget personalfrågor eller andra frågor  

som kan kräva diskretion. 
4. Få råd och stöd både när det gäller externa och interna aktiviteter. 
 
F. Möjligheter 
Exempel på saker lokalavdelningen kan (men inte måste) göra: 
1. Arrangera och ta del av interna utbildningar. 
2. Arrangera sociala aktiviteter. 
3. Äska pengar från föreningens styrelse. 
4. Bjuda in representanter från styrelse och kansli till lokala aktiviteter. 
5. Medverka i föreningens arbetsgruppers arbete. 
6. Skicka representanter till föreningens nationella konferenser. 
7. Samarbeta med andra lokalavdelningar och utomstående föreningar. 
8. Publicera texter i den nationella föreningens kanaler. 
9. Öppna konton på sociala medier. 
10. Inom sig utse ansvarsområden. 
11. Anta en egen arbetsbeskrivning. 
12. Hämta tips och inspiration från kampanjhandboken. 
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6.3. Proposition om medlemsavgiften 
Styrelsen lämnar här ett förslag till kongressen om att från och med år 2020 höja 
medlemsavgiften till 250 kronor för att möjliggöra satsningar på opinionsbildning. 
 
Vi i Republikanska föreningens styrelse har antagit en långsiktig strategi för hur föreningen ska 
lyckas driva igenom sitt krav på republik. Strategin utgår från att vi ska nå framgång genom att 
förändra den allmänna opinionen. För att göra det måste Republikanska föreningen i första hand 
vara en opinionsbildande organisation med fokus på det digitala, som sociala medier och 
webbplatsen, och på förtjänad media. Vi ska alltså lägga ännu större tonvikt på opinionsbildning 
framöver. Det krävs att vi är breda och mångfacetterade i vår argumentation. Vår argumentation 
ska vara både folklig och intellektuell, tilltala både förnuft och känsla. 
 
För att kunna fullfölja denna strategi och bli ännu effektivare i vårt opinionsarbete föreslår 
styrelsen att medlemsavgiften höjs. Ökade intäkter från medlemsavgifter kommer innebära att 
föreningen kan göra satsningar på såväl allmän opinionsbildning som särskilda projekt. 
 
I arbetet med budgeten för kommande år har vi sett ett behov större ekonomiska resurser för att 
kunna stärka föreningens opinionsbildning. Intäkterna från medlemsavgifter är och kommer att 
förbli Republikanska föreningens främsta intäktskälla. Föreningen får inga statliga bidrag och 
frivilliga gåvor utgör trots insamlingskampanjer en liten del av intäkterna. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att höja medlemsavgiften till 250 kronor per år från och med år 2020. 
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7. Motioner 

7.1. Motion om att låta första året vara avgiftsfritt för nya medlemmar 
Motionärer: Richard Alling, Caréne Andersson, Christina Gezelius, Roger Nyström och Helene 
Skott (Republikanska föreningen Östergötland) 
 
Motionen föreslår: 
att nya medlemmar inte betalar medlemsavgift under det verksamhetsår då de går med 

utan får sin första inbetalningsavi först när nästa verksamhetsår börjar. 
 
Bakgrund: Ett hinder för att rekrytera nya medlemmar är den för en del rätt höga avgiften. 
Många är med i flera föreningar samt är lågavlönade eller pensionärer. Utskicken från 
Republikanska föreningen håller hög klass och bygger upp en starkare vilja att delta i kampen för 
demokrati. Om nya medlemmar fick vara med gratis det verksamhetsår de går med i föreningen 
så skulle de genom föreningens utskick och den verksamhet de blivit delaktiga av under sitt första 
medlemsår bli motiverade att stanna kvar som betalande medlemmar. I praktiken har vi detta 
rabattförfarande för medlemmar som går med under årets sista månader. I princip skulle vi alltså 
bara kunna flytta gränsen för denna ”rabatt” till att omfatta hela verksamhetsåret. 
 
Styrelsens svar: Republikanska föreningen är en öppen förening som välkomnar människor. 
Exempelvis har alla som är intresserade möjlighet att prenumerera på föreningens externa 
månatliga nyhetsbrev. Vi ser gärna att Republikanska föreningen Östergötland och andra 
lokalavdelningar involverar intresserade (ej betalande) personer i verksamheten. De intresserade 
är välkomna att delta på arrangemang och kan därigenom bli motiverade att bli betalande 
medlemmar. Medlemskap, som bland annat innebär rösträtt på kongressen, anser vi dock ska 
vara förbehållet de personer som tar ett aktivt ställningstagande genom att betala in 
medlemsavgiften. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 

7.2. Motion om att ändra verksamhetsåret för att behålla medlemmar 
Motionärer: Richard Alling, Caréne Andersson, Christina Gezelius, Roger Nyström och Helene 
Skott (Republikanska föreningen Östergötland) 
 
Motionen föreslår: 
1. att verksamhetsåret ändras vad gäller medlemskapet så att betalningen av 

medlemsavgifter inte sammanfaller med årsskiftet utan istället läggs två eller tre 
månader in på kalenderåret. 

2. att aviseringen av medlemsavgiften kommer max en månad innan den ska betalas. 
 
Bakgrund: År 2018 kom inbetalningsavin för fortsatt medlemskap i början av november och 
skulle vara betald i slutet av december. Det gör att det är lätt att glömma betala eftersom det blir 
”för gott om tid” tills räkningen ska vara betald. December är dessutom en månad med många 
andra utgifter, andra föreningar, försäkringar och så vidare. Då är det lätt att just medlemskapet i 
Republikanska föreningen läggs åt sidan. Särskilt för medlemmar som inte är brinnande 
entusiaster i frågan. Bättre vore att ändra räkenskapsår och att medlemsavgifter ska vara betalda 
till exempel sista mars och att brevet angående detta kommer den 1 mars. Vi menar att vi då inte 
tappar lika många medlemmar vid medlemsförnyelsen. 
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Styrelsens svar: Vi ser hela tiden över hur föreningen kan samla in medlemsavgifterna så effektivt 
som möjligt. Föreningen har medlemskap baserat per kalenderår, det vill säga att varje medlem 
betalar sin medlemsavigt en gång för varje år. Medlemsavgiften för 2019 började samlas in redan i 
början av november 2018 och aviutskicken görs främst via e-post. Medlemmarna får en digital avi 
i november och de som missar att betala får sedan påminnelser per e-post eller brev flera gånger 
under året. Det kommer alltså även utskick under våren och då med kortare betaltid. Ingen 
medlem stryks utan att ha fått flera påminnelser. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 

7.3. Motion om ambulerande kongress 
Motionärer: Christina Gezelius, Rickard Alling, Roger Nyström, Kicki Strid, Caréne Andersson 
och Helene Skott (Republikanska föreningen Östergötland) 
 
Motionen föreslår: 
att kongressen uppdrar åt styrelsen att till nästa kongress lämna ett förslag på hur 

föreningens högsta beslutande organ kan ambulera mellan olika orter i Sverige. 
 
Bakgrund: Republikanska föreningen har vuxit till att nu ha cirka 10 000 medlemmar. 
Fortfarande domineras medlemskåren av personer i Stockholm och dess närhet. Föreningens 
högsta beslutande organ är kongressen där alla medlemmar kan närvara och delta i besluten. 
Hittills har kongresserna hållits i Stockholm och bara medlemmar som bor inom pendelavstånd 
har kunnat närvara utan ekonomiska uppoffringar. I en demokratisk organisation måste alla 
medlemmar ha lika möjligheter till inflytande över beslut och verksamhet. Så länge vi har den 
nuvarande organisationen måste vi öka möjligheterna för alla medlemmar i landet att kunna delta 
i besluten inom föreningen. Ett sätt är att hålla kongresserna på olika orter i landet. 
 
Dessutom kan en cirkulation av kongresserna till olika orter i landet ge ökad uppmärksamhet åt 
föreningen. Intresset från lokalpressen i Stockholm att bevaka kongressen och skriva om 
föreningen har hittills varit svalt. En kongress utanför Stockholm skulle ha större möjlighet att 
intressera pressen på orten. I synnerhet om man förutom de formella kongressförhandlingarna 
håller ett öppet möte med till exempel en paneldebatt om republik eller ett framträdande av 
någon känd republikan (årets republikan). Ett sådant möte bör marknadsföras så att det blir 
välbesökt av nya presumtiva medlemmar. 
 
Styrelsens svar: Vi i styrelsen delar motionärernas ambition om att stärka föreningen i hela landet 
och vi har de senaste åren ökat spridningen av orter där föreningen genomför nationella 
arrangemang. Sedan 2016 har föreningen en årlig nationell höstkonferens som alltid förläggs 
utanför Stockholm. Den konferensen har ägt rum i Helsingborg, Linköping och Uppsala. 
 
Hittills har dock kongresserna av praktiska skäl förlagts till Stockholm. Här finns kansliet och 
med bra kommunikationer är Stockholm väl tillgängligt för de flesta i Sverige. Det som talar för 
en förläggning utanför Stockholm och en form av cirkulation mellan olika regioner är rättviseskäl, 
möjlighet till större uppmärksamhet regionalt, markering av att vi finns spridda över landet och 
att vi vill stärka den regionala organisationen. Vi tycker att kongressen kan uppdra åt den styrelse 
som väljs att till kongressen år 2021 lämna ett förslag på hur kongressen kan ambulera. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att bifalla motionen. 



Republikanska föreningens kongress 2019 30

7.4. Motion om monarkins religiösa-existentiella dimension 
Motionär: Bengt Hjalmarson, Stockholm 
 
Motionen föreslår: 
att styrelsen ges uppdraget att behandla frågan om hur monarkins religiösa-existentiella 

dimension kan behandlas som ett led i omvändelsen av monarkister. 
 
Bakgrund: Hur hantera monarkins religiösa-existentiella dimension? Föreningen använder i hög 
utsträckning rationella argument för att påverka. Men de biter inte på många av våra motståndare, 
eftersom monarki för dem främst är en känslomässig fråga. De upplever en religiös-existentiell 
dimension, som vi både måste ha respekt för och agera utifrån. Den handlar bland annat om att 
tillhöra ett större, historiskt sammanhang, som ger mening, trygghet, gemenskap, glädje, högtid 
och fest. Ett fenomen som även upplevs i till exempel idrottsliga sammanhang. Hur ska 
föreningen agera för att hantera motståndares känslomässiga engagemang? 
 
Styrelsens svar: Vi delar motionärens uppfattning om att många rojalister främst har 
känsloargument. Enligt den strategi som Republikanska föreningen arbetar utifrån ska vår 
republikanska argumentation vara både folklig och intellektuell, tilltala både förnuft och känsla. 
Genom att driva rätt frågor kan vi aktivera känslor för till exempel rättvisa eller jämlikhet. Det 
som måste vara gemensamt för argumenten är att de är slagkraftiga och övertygande och med rätt 
inramning. De måste anknyta till etablerade föreställningar. Att argumenten är genomtänkta är 
inte samma sak som att de ska vara ”principiella”. Det är viktigare att de väcker rätt känslor. Alla 
frågor måste alltid kommuniceras så att värderingarna bakom blir tydliga. Föreningen kan 
fortsätta med den antagna strategin för att övertyga både monarkister och osäkra. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att motionen anses besvarad. 

7.5. Motion om kungens straffrättsliga frihet 
Motionär: Susanne Jonasson. Arvika 
 
Motionen föreslår: 
att Republikanska föreningen ska arbeta för att kungens straffrättsliga frihet tas bort. 
 
Bakgrund: Ändra grundlagen så att kungens straffrättsliga frihet tas bort. Alla ska vara lika inför 
lagen i en demokrati. 
 
Styrelsens svar: Motionären vill att kongressen beslutar att Republikanska föreningen ska verka för 
att avskaffa kungens straffrättsliga immunitet. Styrelsen är helt överens med motionären. Att 
kungen inte kan åtalas är ett motbjudande undantag från våra rättsprinciper. Kravet att avskaffa 
den straffrättsliga immuniteten lyfts också regelbundet av Republikanska föreningen i debatten. 
Det ska vi fortsätta med och vi kan fokusera ännu mer på det. Inte minst är det aktuellt nu efter 
utgivningen av Thomas Lyreviks bok Den kungliga kleptokratin, som avslöjar den korruption 
och det maktmissbruk som kungahuset och hovet ägnar sig åt. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att bifalla motionen. 
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7.6. Motion om framtida konstitutionell gestaltning 
Motionär: Staffan Nyberg, Stockholm 
 
Motionen föreslår: 
att kongressen tar ställning för att Republikanska föreningen ska initiera och stödja en 

arbetsgrupp som presenterar ett idédokument avseende republikens 
konstitutionella utformning, vilket sedan framläggs inför nästkommande kongress 
2021 samt såvida ett sådant dokument då kan antas verka för dess spridning samt 
integration i den allmänna debatten. 

 
Bakgrund: 1. Inledning 
Republikanska föreningen får på det hela taget betecknas som en enhetlig politisk 
rörelse/viljeyttring, med en hög grad av samstämmighet vad gäller mål och ståndpunkter. 
Emellertid finns vissa inslag av åsiktsdivergens vad gäller mera konkret hur en framtida, post-
monarkistisk författning bör vara utformad för att bäst tjäna landet och denna har därför i hög 
grad kommit att lämnas ospecificerad. Detta förhållande kan verka skadligt när det gäller 
föreningens utsikter att vinna anhängare för sin sak och det förespråkade framtida läget kan 
därmed framstå som alltför diffust, nästan som en ouppnåelig utopi utan statsvetenskaplig 
bärkraft och med sviktande strukturer. Som också konstateras i föreningens strategi för republik 
innebär detta en risk för att republiken skall te sig alltför osäker och riskabel, vilket må verka 
avskräckande på potentiella sympatisörer och helt enkelt minska republikens opinionsmässiga 
attraktionskraft och på så vis omöjliggöra det bredare medborgerliga genomslag för 
republiktanken, som vi ytterst arbetar för och tror på. 
 
2. Att eftersträva ett ”thought leadership” 
Rent allmänt hörs vidare ofta från medlemshåll att föreningen i sin ansats tenderar att vara alltför 
”anti” och upptagen av vad som är fel och i alltför liten utsträckning på ett konstruktivt sätt 
sysselsätter sig med frågan vad som bör träda i monarkins ställe. Detta kan till viss del te sig 
naturligt, då frågan är mycket komplex, men det förefaller likväl att det skulle vara gynnsamt för 
föreningens utsikter till framgång om denna kunde hålla sig med en kvalificerad och utvecklad 
uppfattning om hur den framtida konstitutionen bör vara beskaffad och det är således angeläget 
att den konstitutionella dimensionen av den framtida republiken inte försummas utan tvärtom 
ges ökad substans och så att säga fylls med ett adekvat innehåll. Detta är ingalunda en fråga om 
att försöka föregripa en lagstiftningsprocess som givetvis måste låtas äga rum i vederbörlig 
ordning, utan snarare om att på ett hypotesdrivet sätt skapa en föreställning om vad republiken 
skulle kunna innebära i reella termer. Det ter sig som ett naturligt nästa steg för en organisation 
som har formerat sig så väl för att med intensitet driva republikkravet att också eftersträva någon 
form av ”thought leadership” ifråga om hur denna omhuldade republik i ett senare skede bör 
gestaltas och på så vis bereda vägen för republiken. 
 
3. Från reaktivitet till proaktivitet 
Opinionsbildning måste för att bli verkningsfull låtas rymma en sådan dynamisk komponent som 
det innebär att analysera det framtida läget och skissera huvuddragen för en möjlig väg framåt 
som vi sedan kan peka på. Detta kan föda en uppbygglig debatt och bidra till att avliva den 
gängse synen på monarkin som självskriven enbart för att den representerar ett visst mått av 
kontinuitet och tradition. Republiken blir svår att marknadsföra så länge den representerar ett helt 
oskrivet blad, medan monarkin står för en myriad av historiskt förankrade attribut som hos en 
aningslös befolkning väcker i allt väsentligt positiva associationer och tas till intäkt för fortsatt 
monarki. 
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Ytterst blir detta då för föreningens vidkommande en fråga om att gå från ett huvudsakligen 
reaktivt förhållningssätt, där det missnöje som monarkin löpande förorsakar visserligen fångas 
upp, men utan att konverteras och förädlas till en hållfast motbild, till att bli mera proaktiv och 
också på ett framåtblickande sätt kanalisera denna oomtvistliga missbelåtenhet till robusta 
framtidsrelevanta deviser som kan fungera som republikens fundament, istället för att som idag 
ducka för dessa betydelsefulla frågeställningar och förlita sig på att detta nog löser sig när den 
förväntade opinionsomsvängningen i sinom tid inträder. 
 
4. Mer tankesmedja – mindre propaganda 
I slutändan må detta innebära att föreningen bör bli mer av en tankesmedja, som också bedriver 
idéutveckling på ett mera framåtskådande sätt, istället för att bara ägna sig åt ren propaganda. 
Detta blir då också en fråga om att demonstrera att republiken bär signifikans samt även att skapa 
ett intellektuellt intresse för republikfrågan, som får den att diskuteras i vidare och mera 
kvalificerade kretsar och att utvecklas till en vedertagen angelägenhet. 
 
Det måste göras tydligt att republiken inte innebär normernas upplösning, samhällskontraktets 
sammanbrott och samhällsinstitutionernas kollaps. Införandet av republik kommer ju istället att 
innebära ett viktigt demokratiskt utvecklingssteg i Sverige såväl som i andra länder, vilket bör 
avspeglas i en ny framåtblickande konstitution författad i hoppets och framstegstrons anda och 
som kan utvecklas till en viktig nationell urkund och symbol för republikens ideal, så som skett i 
republiker som USA och Frankrike, där den republikanska grundlagen närmast betraktas som en 
helig formel för hur välstånd, fred och demokrati kan garanteras. 
 
Vad republiken rent faktiskt innebär i konstitutionella termer är ju då närmast att nationen i ökad 
grad får leva på självtillit, i avsaknad av en sådan superiör dimension som kungahuset 
representerar. Konstitutionen av idag ger ett aningen urvattnat uttryck och den skulle utöver vad 
som redan sagts också på ett tydligare sätt kunna stadfästa de medborgerliga rättigheterna och 
folkets suveränitet. 
 
5. Folkomröstningsparalleller 
I försvaret av den nuvarande linjen hörs ibland referenser till historiska folkomröstningar inom 
ramen för den svenska demokratin, i form av exempelvis kärnkraftens postindustriella framtid 
och den eventuella anslutningen till en europeisk enhetsvaluta, där nej-sidan lyckats väl trots 
avsaknaden av en entydig antites. Här skulle istället EU-omröstningen 1994 kunna nämnas, då ju 
ja-sidan vann efter att ställningstagandet och de föreliggande alternativen gjorts högst konkreta 
och EU-medlemskapets premisser preciserats mycket väl genom de genomgripande 
inträdesförhandlingarna, som utmejslat den egentliga författningsmässiga innebörden. På samma 
sätt skulle fler, om det väl kom till en folkomröstning i statsskicksfrågan, kunna föreställas rösta 
till republikens favör, om denna framlades i specifik form och utan att åtföljas av ett oklarhetens 
skimmer och döljas av en okunskapens slöja. 
 
Ytterst kokar detta ner till om republiken bör designas först i det skarpa läget eller om det skarpa 
läget inträder först sedan designen är klar. Oavsett vilket finns stora vinster i att frågan om en 
tentativ republiks utformning förs upp på dagordningen. Istället för att arrangera ännu en debatt 
om monarki vs. republik, vilka tenderar att kretsa kring låsta positioner, skulle Föreningen som 
omväxling kunna ordna en debatt mellan statsvetare, politiker, jurister och författare på temat hur 
Sveriges statsskick idealt sätt skulle se ut i avsaknad av monarkin, vilket då indirekt skulle föra 
uppmärksamheten till det enkla faktum att det nuvarande statsskicket inte utgör något 
normaltillstånd. Precis som ekonomer tvistar om optimala valutaområden så skall inget tro något 
annat än att varje statsvetare har en bild av den perfekta konstitutionen, vilket skall förstås som 
en fullt demokratisk konstitution. 
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6. Motståndarargument 
I sammanhanget är det viktigt att inte blunda för att våra motståndare inte sällan försöker dra 
uppmärksamheten till att vi inte presenterar någon preciserad alternativ framtidsmodell. 
Exempelvis i en replik till Republikanska föreningen i samband med prinsessan Estelles sjunde 
födelsedag hävdade den moderate riksdagsledamoten Cecilia Magnusson på ett nedlåtande sätt att 
”de har inget gemensamt alternativt statsskick de vill införa”, vilket i detta fall blir till ett 
huvudargument. 
 
För det första kan ju i och för sig invändas att svaret på vilket det önskade statsskicket är, är 
republik kort och gott, men vad Magnusson torde åsyfta är att bilden av det framtida idealläget, 
då monarkin en gång är passé, inte utvecklas ytterligare. Magnusson menar sig genom sin 
invändning begränsa republikanernas trovärdighet, vilket vi dock således skulle kunna råda bot på 
genom att arbeta vidare med konsensus kring det framtida statsskickets utformning som målbild. 
Detta må inte kunna ske på en dag och det kan inte heller antas kunna komma till stånd utan 
omprövningar, kompromisser och jämkningar. För att svara upp mot förväntningarna måste vi 
vara beredda att se republikens grundande som en medveten handling tillika en manifestation av 
den sanna demokratin. 
 
Styrelsens svar: Motionären vill att kongressen beslutar att styrelsen får i uppdrag att initiera och 
stödja en arbetsgrupp som presenterar ett idédokument avseende republikens konstitutionella 
utformning. 
 
Styrelsen vill börja med att understryka att Republikanska föreningen har tagit ställning i frågan 
om den kommande republikens konstitutionella utformning. Ställningstagandet består i att 
föreningen ska bibehålla största möjliga bredd och därmed inte vara en förening för en särskild 
republikansk grundlag. Det gynnar den republikanska saken att fokusera på det alla republikaner 
är överens om – att avskaffa monarkin – istället för att fokusera på det republikaner är oeniga om 
– hur republiken ska se ut. Denna slutsats finns med i dokumentet Strategi för republik, en 
långsiktig strategi som styrelsen har antagit. Strategin bygger inte på osäkerhet eller vankelmod, 
utan på en fast övertygelse om vad som är bäst för att vinna opinionen. 
 
Vi vill ta tillfället i akt att utveckla argumentationen lite. Måste rörelser för förändring beskriva ett 
alternativ? Styrelsen kan inte se att det finns vare sig teori eller empiri som säger det. Politiska 
rörelser måste ha mål, men det har Republikanska föreningen: att avskaffa monarkin, vilket 
innebär att Sverige blir en republik. 
 
Genom att Republikanska föreningen håller sig till den minsta gemensamma nämnaren - att 
avskaffa monarkin – värnar vi föreningens sammanhållning. Att uttala sig för en särskild 
republikansk grundlag skulle riskera att göra den frågan till permanent stridsfråga på våra 
kongresser, eller i längden skapa flera olika republikanska rörelser. I föreningens medlemsenkät 
från 2016 sa 47 procent att de vill ha en statschef med samma formella makt som kungen har i 
dag, det vill säga en rent ceremoniell befattning. 27 procent föredrar en lösning helt utan statschef 
och 17 procent kan tänka sig en statschef med större formell makt än kungen har i dag. Övriga 
svarade att de inte visste. Även om vissa alternativ är populärare än andra, har alltså inget 
alternativ en absolut majoritet. Då tillkommer också frågan hur en ceremoniell statschef ska utses 
– via indirekt eller direkta val. 
 
En annan fördel med nuvarande linje är att allmänheten tydligt tilltalas av olika republikanska 
modeller. Många tycker att en president är onödig. Andra längtar efter att få rösta. Det är lättare 
för Republikanska föreningen att vinna sympatier, om allmänheten snabbt kan konstatera att 
deras favoritmodell ryms inom vårt mål. Eftersom Republikanska föreningen är den enda aktören 
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i republikfrågan i svensk debatt, skulle vi riskera att förlora sympatisörer i själva huvudfrågan, om 
den bara drevs med ett mål som de inte alls kunde acceptera. Den erfarenheten har gjorts på 
andra håll. 
 
Den australiensiska republikanska rörelsen (ARM) har bittra erfarenheter av att blanda in det 
republikanska alternativet för tidigt. I folkomröstningen 1999 stod valet mellan att behålla 
monarkin eller att införa ett system med en indirekt vald president. Det vill säga redan i frågan 
om huruvida monarkin skulle avskaffas eller inte, togs frågan med om hur alternativet skulle se 
ut. Det ledde till splittring på den republikanska sidan, och de som inte tyckte att alternativet var 
särskilt attraktivt röstade inte för republik över huvud taget. Därför förespråkar ARM nu att en 
kommande ny folkomröstning bara bestämmer i frågan republik eller monarki, och att det 
därefter utarbetas en republikansk grundlag. 
 
Att verka för en sådan ordning, där utfallet inte är beroende av hur alternativet formuleras, 
förespråkades redan i Republikanska föreningens författningsutredning ”Bara ett penndrag” från 
2012: ”Det talar för att principfrågan (ja eller nej till republik) först prövas i en formellt 
rådgivande folkomröstning och att riksdag och regering sedan, om det blir en majoritet för 
republik, i en sedvanlig grundlagsprocess utformar den nya författningen.” De svenska 
erfarenheterna av otydliga och svårtolkade folkomröstningar (läs: kärnkraftsomröstningen) gör att 
det är en tågordning som statsvetare skulle gilla. 
 
När en sådan grundlagsprocess tar vid, är Republikanska föreningens program – att göra Sverige 
till en republik – i praktiken redan realiserat. Den republikanska modell som har flest anhängare 
bland allmänheten och de politiska partierna förs fram som ett förslag till grundlagsändring. Om 
grundlagsändringen skulle förkastas i riksdagen eller i en beslutande folkomröstning, behåller 
Sverige sin konstitutionella monarki tills en republikansk modell som vunnit godkännande röstats 
igenom. Med det scenariot minskar också behovet för Republikanska föreningen att ha en 
politisk linje i fråga om den republikanska konstitutionen. Den debatten avgörs ju senare. 
 
Ett starkt argument för föreningens nuvarande ställningstagande är att de flesta människor ser på 
republikfrågan som en fråga om inställningen till monarkin. Organiserade republikaners intresse 
för presidentvalsprocesser har inte sin motsvarighet hos allmänheten. Den stora utmaningen är 
snarare att hitta och peka på det som stör med monarkin, att inte låta den vara oförarglig utan 
visa hur den påverkar oss och hur den går på tvärs med värderingar vi håller kära, visa hur 
myterna som omger den inte stämmer. Innan vi har lyckats skapa ett missnöje med monarkin, 
kommer det inte att finnas någon efterfrågan på andra statsskick. 
 
Allt det ovan sagda innebär inte att det är oviktigt att det finns bilder av vad en svensk republik 
kan innebära. Vi vet att det finns människor som har mycket lågt förtroende för kungahuset, men 
som ändå inte vill avskaffa monarkin. I det fallet kan en osäkerhet om vad en republik är spela 
roll. Det ska Republikanska föreningen råda bot på genom att fortsätta prata om många olika 
republikmodeller – dagens ställningstagande innebär inte att vi svarar ”det står skrivet i 
stjärnorna”, utan att vi berättar om de alternativ som står till buds. Vi uppmuntrar all debatt som 
förs utanför föreningen om alternativen. Föreningen kan framöver också bli bättre på att ge 
medlemmarna förutsättningar att komma fram till personliga åsikter om republikmodell, som de 
gärna får förmedla i samtal med andra. En sådan mångfald av röster kan bara gynna 
republikfrågan. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 
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8. Förslag till verksamhetsplan 2019–2020 

Huvudinriktning 
Hösten 2017 antog Republikanska föreningens styrelse en långsiktig strategi för hur föreningen 
ska lyckas driva igenom sitt krav på republik. Strategin sätter fokus på opinionsbildning och det är 
också inriktningen i denna verksamhetsplan. 
 
Republikanska föreningen är unik med att driva frågan om monarkins avskaffande i Sverige. 
Detta ger oss en mycket gynnsam position där vi med hjälp av starka talespersoner kan nå ut med 
vår fråga i de breda folklagren. Problemet är att republikfrågan sällan står högt på dagordningen, 
och där finns den utmaning vi bör rikta in oss på under de kommande åren. Genom att göra 
frågan mer aktuell så kommer föreningen att synas mer, vilket i sin tur hjälper oss att närma oss 
alla våra övriga mål. 

Opinionsbildning 
Republikanska föreningen står på en bra grund, med drygt 10 000 medlemmar och med en 
pågående professionalisering av opinionsarbetet. Samtidigt är få medlemmar aktiva och 
opinionsarbetet på lokal nivå är svagt. Republikanska föreningen ska i första hand vara en 
opinionsbildande organisation, inte en organisation som försöker mobilisera stöd bland politiker 
(lobbying) eller som förlitar sig på traditionellt folkbildningsarbete. 
 
Republikanska föreningens viktigaste mål de kommande åren är en stärkt opinion för republik. 
Det ska uppnås genom bland annat ett större medialt genomslag och större digital räckvidd. Vi 
ska höras och synas mer, både nationellt och lokalt. Vi ska fortsätta att presentera en årlig rapport 
om monarkins verkliga kostnader. 

Organisationen 
Republikanska föreningen ska fortsätta vara en öppen och demokratisk förening som tar vara på 
ideellt engagemang. Vi ska fortsätta samla medlemmar av olika politisk uppfattning. 
 
Kansliet ska arbeta för att ge lokalavdelningarna bättre förutsättningar att stå på egna ben. 
Lokalavdelningarna ska bland annat stödjas genom konkreta tips om hur de kan arbeta utåtriktat 
och genom mer arbetsbetonade verksamhetskonferenser. 
 
Fler medlemmar måste bli aktiva bärare av föreningens budskap. Därför ska en större del av 
kommunikationen ha medlemmarna som målgrupp. Öppenheten gentemot medlemmarna ska bli 
ännu större, så att alla känner till vilken röd tråd föreningen har i sin kommunikation. Fler 
medlemmar ska förmås att engagera sig ideellt i centralt undersöknings- och opinionsarbete. 
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Utvärderingsbara mål för verksamheten 2019–2020 
 
• I 2020 års mätning från SOM-institutet ska stödet för att avskaffa monarkin vara minst 28 
procent och stödet för att behålla monarkin ska vara högst 52 procent. 
 
• Vi ska publicera minst två egna rapporter eller granskningar per år. 
 
• Vi ska utan hjälp av händelser i kungahuset ha lyckats sätta minst en fråga som vi valt själva på 
agendan (i den meningen att den rapporterats i nyhetsmedier och lett till kommentarer av 
ledarsidor/opinionsbildare). 
 
• Varje aktiv lokalavdelning ska publicera minst två texter i redaktionella medier per år. 
 
• Minst tre lokalavdelningar ska under perioden 2019–2020 ha fått uppmärksamhet på nyhetsplats 
för ett lokalt opinionsarbete. 
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9. Förslag till budget 2019 samt 2020 

9.1. Budget för verksamhetsåret 2019 
 
  Budget 
Intäkter  2019 
 
Medlemsavgifter 1 700 000 
Insamlingskampanjer & gåvor 200 000 
Försäljning webbutik & övrigt 65 000 
Summa  1 965 000 
 
Utgifter 
 
Administration 519 000 
Opinionsbildning 136 000 
Kongressen  130 000 
Styrelsekostnader 50 000 
Lokalavdelningar 100 000 
Unga republikaner 30 000 
Alliance of European Republican Movements 30 000 
Lön och sociala avgifter 970 000 
Summa  1 965 000 
 
Resultat  0 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att anta förslaget till budget för verksamhetsåret 2019. 
 
Stockholm 2019-03-12 
 
Styrelsen 
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9.2. Budget för verksamhetsåret 2020 
Styrelsen önskar att kongressen höjer medlemsavgiften till 250 kronor från och med år 2020 och 
att kongressen bifaller förslaget till budget med höjd medlemsavgift. 
 
  Budget Budget 
  2020 2020 
  Höjd Oförändrad 
Intäkter  medlemsavgift medlemsavgift 
 
Medlemsavgifter 2 100 000 1 800 000 
Insamlingskampanjer & gåvor 200 000 250 000 
Försäljning webbutik & övrigt 75 000 75 000 
Summa  2 375 000 2 125 000 
 
Utgifter 
 
Administration 555 000 547 000 
Opinionsbildning 565 000 323 000 
Kongressen  25 000 25 000 
Styrelsekostnader 50 000 50 000 
Lokalavdelningar 100 000 100 000 
Unga republikaner 30 000 30 000 
Alliance of European Republican Movements 30 000 30 000 
Lön och sociala avgifter 1 020 000 1 020 000 
Summa  2 375 000 2 125 000 
 
Resultat  0 0 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
1. att fastställa medlemsavgiften för 2020 till 250 kronor, 
2. att anta förslaget till budget för verksamhetsåret 2020, samt 
3. att fastställa medlemsavgiften för 2021 till 250 kronor. 
 
Stockholm 2019-03-12 
 
Styrelsen 
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10. Valberedningens förslag 
 
Kongressordförande 
Mats Einarsson, Tumba 
 
Kongressekreterare 
Cecilia Carpelan, Skärholmen 
 
Ordförande 
Ulf Bergström, Stockholm, nyval 
 
Vice ordförande 
Helena Westin, Stockholm, nyval (tidigare ledamot) 
 
Styrelseledamöter 
Lisa Bjurwald, Stockholm, nyval 
Staffan Nyberg, Stockholm, nyval 
Olle Nykvist, Solna, nyval 
Jessica Schedvin, Lidingö, nyval 
Emilia Töyrä, Kiruna, nyval 
 
Ersättare 
Christian Williamsson, Kalmar, nyval 
David Örtenvik, Täby, omval 
 
Revisorer 
Jessica Semb, Umeå, omval (auktoriserad revisor Baker Tilly) 
Tariq Bacchus, Uttran, nyval 
 
Revisorsersättare 
Åsa Dahlgren, Umeå, omval (auktoriserad revisor Baker Tilly) 
Anne-Lie Elfvén, Stockholm, nyval 
 
I valberedningen har ingått: 
Jenny Grenander, sammankallande, Skarpnäck 
Mattias Danielsson, Växjö 
Andreas Froby, Tumba 
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11. 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 
- Val av justerare/rösträknare 
- Upprop och fastställande av röstlängd 
- Fastställande av dagordning 
- Fråga om kongressens behöriga utlysande 
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- 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. 
 
§ 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. 
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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. 
 
§ 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. 


