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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 rambudgetar 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 
På grund av rådande pandemi kan inte kongressen genomföras som vanligt. Därför har vi i år en 
digital kongress, som samtidigt gör det möjligt för fler medlemmar att delta utan att behöva resa 
till en kongresslokal. Varje medlem har närvaro-, yttrande - och förslagsrätt på kongressen. 
 
Vi kommer att använda Zoom som mötesrum. Zoom är ett verktyg inriktat just på videomöten. 
Vårt mötesverktyg för exempelvis omröstningar heter Suffra. Suffra hanterar talarlistan och de 
digitala omröstningarna. Vi rekommenderar en enhet (exempelvis dator) för Zoom och en annan 
enhet (exempelvis en modern mobiltelefon) för Suffra. 

B. Begära ordet 
Alla deltagare kan begära ordet. Det kommer att finnas en särskild knapp i mötesverktyget Suffra 
där du kan sätta upp dig på talarlistan. Du tilldelas sedan ordet av mötesordföranden. 

C. Debatt och talartid 
Det finns tre typer av inlägg i debatten: anföranden, replik och kontrareplik. 
 
Vid presentation av motioner har motionären högst tre minuters talartid. Därefter kan styrelsen 
presentera sitt motionssvar på högst tre minuter. Övriga anföranden begränsas till högst två 
minuter. 
 
När en medlem blir direkt tilltalad med namn i sakdebatt i plenum kan denna begära replik. Du 
begär replik genom en knapp i mötessystemet. Mötesordförande beslutar om repliken ska 
beviljas, som då ges direkt och du får förtur i talarlistan. Replik används sparsamt och ska hållas 
till en minut. Replik ska inte öppna debatt utan bara förtydliga eller svara på tilltalet. Den som 
hållit anförandet har därefter rätt till kontrareplik under en halv minut. 
 
• Presentation av motion: tre (3) minuter 
• Motionssvar: tre (3) minuter 
• Anföranden: två (2) minuter 
• Replik: en (1) minut 
• Kontrareplik: 30 sekunder 

D. Yrkanden 
Ett yrkande är ett förslag till en ändring av en proposition eller en motion. Yrkanden måste röra 
det ämne som behandlas. Yrkandet sker skriftligen i mötesverktyget Suffra. Tänk på att skriva 
tydliga att-satser i dina yrkanden. 

E. Ordningsfråga 
Under kongressen kan det uppkomma frågor som har med mötets praktiska arrangemang att 
göra och du som deltagare kan då väcka ordningsfråga. Du väcker ordningsfråga genom en knapp 
i mötessystemet. När du väcker ordningsfråga får du förtur i talarlistan. Ordningsfråga kan gälla 
streck i debatten, talartid, ordningen under mötet eller andra organisatoriska frågor. 
 
Streck i debatten begär du när du känner att argumenten har presenterats och analyserats 
tillräckligt för att ta ställning i frågan och är redo att fatta beslut. Frågan om streck i debatten 
behandlas direkt. 
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F. Omröstning 
Samtliga omröstningar genomföras via mötesverktyget Suffra. När talarlistan är tom bedömer 
mötesordföranden när mötet är redo att gå till beslut och sätter sedan igång omröstningen. Du 
kommer då att se i din skärm vilka alternativ som går att rösta på. När omröstningen är avslutad 
visar mötesordföranden vilket förslag som vann. 

G. Nominering, plädering och val 
Innan kongressen går in på val ges sammankallande för valberedningen ordet för att redogöra för 
valberedningens arbete. 
 
1) Samtliga nomineringar måste inkomma skriftligen i mötesverktyget Suffra som yrkande. 
2) Ordet begärs i mötesverktyget Suffra. 
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) Omröstning sker i mötesverktyget Suffra. 
e) Vid lika röstetal avgör lotten. 

H. 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. 

I. Reservation 
Om du är missnöjd med ett beslut kan du visa detta genom att reservera dig i frågan. Detta gör 
du genom att lämna in en reservation, senast 30 minuter efter kongressen har avslutats genom att 
mejla till info@repf.se. Anmälan om reservation bör göras som en ordningsfråga i Suffra i 
anslutning till beslutet. Reservationer skrivs in i protokollet. 

J. 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 i mötesverktyget Suffra. 
• 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 ordförandens instruktioner efterföljas för att röstningen ska kunna genomföras 
korrekt och snabbt. 
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3. Verksamhetsberättelse 2019–2021 

3.1. Organisation 

Föreningsstyrelse 
Ulf Bergström, ordförande 
Helena Westin, vice ordförande  
Lisa Bjurwald, ledamot (t.o.m. 2019-12-31) 
Staffan Nyberg, ledamot (t.o.m. 2020-10-19) 
Olle Nykvist, ledamot och internationell sekreterare 
Jessica Schedvin, ledamot 
Emilia Töyrä, ledamot 
Christian Williamsson, ersättare (ledamot fr.o.m. 2020-01-01) 
David Örtenvik, ersättare (ledamot fr.o.m. 2020-10-20) 

Revisorer 
 
Ordinarie 
Jessica Semb, auktoriserad revisor 
Tariq Bacchus, verksamhetsrevisor 
 
Ersättare 
Åsa Dahlgren, personlig ersättare för Jessica Semb 
Anne-Lie Elfvén, personlig ersättare för Tariq Bacchus 

Valberedning 
Jenny Grenander, sammankallande 
Mattias Danielsson 
Andreas Froby 

Verkställande utskott 
Ulf Bergström 
Helena Westin 
Staffan Nyberg, kassör (t.o.m. 2020-10-19) 
Christian Williamsson, kassör (fr.o.m. 2020-10-20) 

Anställda 
Magnus Simonsson, generalsekreterare, deltid (60 procent) 
Tony Karlsson, kommunikationsstrateg, heltid t.o.m. 2020-10-25 

Lokalavdelningarnas kontaktpersoner 
Leonard Heed, Göteborg  Jan Magnusson, Sjuhärad 
Bodil Persson, Helsingborg  Ludvig Rasmusson, Stockholm 
Christian Williamsson, Kalmar Carmencita Nilsson, Umeå 
Bengt Hall, Lund  Ingegerd Palmér, Uppsala 
AnnCharlotte Gauffin, Malmö Barbro Sjöstedt, Örebro 
Erland Eriksson, Norrbottens län Christina Gezelius, Östergötland 
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3.2. Kansli 
Föreningens kansli finns på Helga Lekamens gränd 1 A i Stockholm. Det är ett nationellt kansli 
och har varit arbetsplats för generalsekreteraren och kommunikationsstrategen. Kansliet har även 
fungerat som 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 2019–2021 
har antalet lokalavdelningar varit omkring tolv, men aktivitetsgraden har varierat. Styrelsen och 
föreningens anställda har haft löpande kontakt med samtliga avdelningar. Under perioden tillkom 
en ny lokalavdelning i Örebro, medan avdelningarna på Gotland, i Järfälla och i Värmland 
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. Konferensen i Örebro den 19 oktober 2019 och en digital konferens den 14 
november 2020 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 1 200 medlemmar. Unga republikaners senaste kongress 
ägde rum den 4 december 2019 och då valdes Elias Benharaoua till förbundsordförande. 
Republikanska föreningens anställda har varit involverade i arbetet med att få ett mer aktivt 
ungdomsförbund. 

3.5. Alliance of European Republican Movements (AERM) 
År 2010 tog Republikanska föreningen 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 Olly Nykvist varit utsedd till internationell sekreterare. I den rollen 
har han deltagit i regelbundna videokonferenser med övriga internationellt ansvariga från 
organisationerna inom AERM. 
 
AERM håller ett årligt konvent för att utbyta erfarenheter, idéer och kampanjstrategier mellan 
medlemsorganisationerna. År 2019 ägde konventet rum i Köpenhamn, Danmark, den 17–19 maj. 
År 2020 skulle konventet ägt rum i Utrecht, Nederländerna, den 24–26 april, men det fick ställas 
in på grund av en pandemi. En videokonferens hölls dock den 25 april. Under år 2020 
genomfördes AERM sex livesändningar där olika ämnen som berör republikfrågan diskuterades. 

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 4 februari 2020 arrangerade 
Emilia Töyrä (S) ett uppstartsmöte med det republikanska nätverket i riskdagen. Talare var Ulf 
Bergström, ordförande för Republikanska föreningen. Den 26 november 2020 arrangerade det 
republikanska nätverket i riskdagen en hearing med författaren Thomas Lyrevik. 
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3.7. Medlemsantal 
Den 31 december 2020 hade föreningen 8 525 medlemmar, jämfört med 9 210 medlemmar den 
31 december 2019. Föreningen fick 376 nya medlemmar under år 2020 och 359 nya medlemmar 
under 2019, men samtidigt ströks medlemmar som trots påminnelser inte hade erlagt 
medlemsavgiften. Det förekom även att medlemmar avled eller begärde utträde. 
 
Vid årsskifte:  2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 
Antal medlemmar: 8 525 9 210 10 000 10 508 10 705 
 
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 flera 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 2019, har haft tolv protokollförda sammanträden. Styrelsens 
verkställande utskott har haft 16 protokollförda sammanträden. 

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

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 
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(www.twitter.com/repf) och Instagram (www.instagram.com/repfse). Flera medlemmar har 
dessutom under början av år 2021 fört republikanska samtal i den nya appen Clubhouse. 
 
Vid årsskifte:   2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 
Antal som gillar på Facebook: 43 219 43 735 43 938 44 672 
Antal som följer på Twitter:  5 274 5 283 5 157 5 198 
Antal som följer på Instagram: 2 619 2 359 1 981 1 608 

Monarkins verkliga kostnader 
Republikanska föreningen genomförde under åren 2018–2020 en ordentlig granskning av 
monarkins verkliga kostnader. Resultatet som framkom var att den svenska monarkin kostar 
betydligt mer än de officiella siffrorna visar. Varje år trycktes en rapport, som finansierades 
genom insamlingar bland medlemmarna och delades ut till alla riksdagsledamöter. 

Den kungliga kleptokratin 
I slutet av år 2018 utkom författaren Thomas Lyrevik med boken Den kungliga kleptokratin, som 
handlar om hur kungafamiljen använder sin ställning för korrupt berikning. Republikanska 
föreningen har haft både arbetsgrupper och bokcirklar som diskuterat avslöjandena i boken. 
Privatpersoner har gjort anmälningar till bland annat Konkurrensverket och Skatteverket. 

Annonsering i dagspress 
Under kongressperioden har styrelsen återkommande genomfört insamlingar för att annonsera i 
dagspress. I exempelvis januari 2020 publicerades annonser om hur monarkin står i strid med 
barnkonventionen, som då hade blivit svensk lag. De senaste annonserna infördes i Dagens 
Nyheter den 20 januari och i Göteborgs-Posten den 14 mars 2021 och handlade om 
grundläggande argument för republik. 

Den republikanska kortleken 
Republikanska föreningens ordförande Ulf Bergström presenterade i december 2019 en idé om 
att ta fram en republikansk kortlek. Syftet var att driva opinion som var inriktad på framtiden. 
Kortleken skulle visa konkret vad medborgarna kan välja, när medborgarna själva får välja 
statschef och alla medborgare kan bli statschef. Förslaget om en kortlek uppskattades av många, 
men inte alla, medlemmar. Tanken från början var att ha en gratis kampanjprodukt till 
Almedalsveckan 2020, som dock blev inställd. Totalt trycktes i en första upplaga 1 000 kortlekar 
och det var inte tillräckligt. I webbutiken såldes 200 kortlekar slut på två dygn. Ulf Bergström 
skickade närmare 300 kortlekar till journalister på ett par dagar. Generalsekreterare Magnus 
Simonsson såg till att kortleken skickades till 500 medlemmar som skänkt pengar eller på andra 
sätt bidragit till framtagandet av kortleken. Dagens Opinion skrev en nyhetsartikel och Expressen 
publicerade en debattartikel om kortleken. 

Reform 
Medlemstidningen Reform, som kom ut med sitt första nummer i oktober 2011, har inte 
utkommit med något nummer under den gånga kongressperioden. Anledningen är att styrelsen 
har ansett att kostnaden för tryck och porto har blivit för hög. 

Pandemi 
Under år 2020 påverkades verksamheten av den pandemi som orsakades av viruset Covid-19. Vi 
fick ställa om interna konferenser och externa evenemang till digitala möten. Ett resultat av 
pandemin blev att flera livesändningar om olika ämnen gjordes tillsammans med föreningens 
syskonorganisationer i Europa. 
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3.10. Uppföljning av utvärderingsbara mål för verksamheten 2019–2020 
 
I verksamhetsplanen för åren 2019–2020 fanns ett antal utvärderingsbara mål. 

Stödet för att avskaffa monarkin 
Mål för verksamheten: ”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.” 
 
Utfall: SOM-institutet släpper sin mätning för år 2020 i slutet av april 2021, så hur högt stödet var 
för republik år 2020 finns det ännu ingen siffra på. I undersökningen från år 2019 var det 52 
procent som ville behålla monarkin och 22 procent ville avskaffa monarkin, medan 26 procent 
inte hade någon åsikt. Vi kan även nämna att Aftonbladet den 7 oktober 2019 hade en 
omröstning på sin webbplats där 46 procent av 177 356 personer röstade nej på frågan ”Ska vi 
behålla kungahuset?”. 

Egna rapporter 
Mål för verksamheten: ”Vi ska publicera minst två egna rapporter eller granskningar per år.” 
 
Utfall: I tre år i rad har vi publicerat rapporten Monarkins verkliga kostnader. Det är den enda 
större rapport eller granskning som har gjorts. 

Sätta fråga på agendan 
Mål för verksamheten: ”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).” 
 
Utfall: Rapporten Monarkins verkliga kostnader har fått visst medialt genomslag i både 
nyhetsartiklar och opinionsbildande texter. 

Insändare och debattartiklar från lokalavdelningar 
Mål för verksamheten: ”Varje aktiv lokalavdelning ska publicera minst två texter i redaktionella 
medier per år.” 
 
Utfall: Många lokalavdelningar, dock inte alla, skriver minst två insändare eller debattartiklar varje 
år. Särskilt lokalavdelningarna i Norrbotten, Sjuhärad, Uppsala och Östergötland har fått texter 
publicerade. 

Nyhetsartiklar från lokalavdelningar 
Mål för verksamheten: ”Minst tre lokalavdelningar ska under perioden 2019–2020 ha fått 
uppmärksamhet på nyhetsplats för ett lokalt opinionsarbete.” 
 
Utfall: På grund av den rådande pandemin har under det senaste året inga lokala aktiviteter som 
skulle ha gett uppmärksamhet på nyhetsplats kunnat genomföras. 
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4. Årsredovisning 2019 och 2020 

4.1. Årsredovisning 2019 

Förvaltningsberättelse 
 
Verksamheten 
Styrelsen för Republikanska Föreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
 
Allmänt om verksamheten 
Republikanska föreningen verkar för att Sverige avskaffar monarkin och inför republik. 
Föreningen är partipolitiskt obunden och har vuxit till 9 210 medlemmar sedan starten 1997. 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
 
Flerårsöversikt (Tkr)  2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning  1 632 1 740 1 843 1 930 
Resultat efter finansiella poster  55 -88 -129 30 
Soliditet (%)   37 44 47 40 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med noter. 

Resultaträkning   2019-01-01  2018-01-01 
2019-12-31  2018-12-31 

Föreningens intäkter 
Medlemsavgifter   1 632 070  1 740 223 
Gåvor    100 272  112 105 
Nettoomsättning   57 058  69 560 
Summa föreningens intäkter  1 789 400  1 921 888 
 
Föreningens kostnader 
Webshop    -51 464  -69 260 
Övriga externa kostnader   -741 267  -963 392 
Personalkostnader   -941 675  -976 810 
Summa föreningens kostnader  -1 734 406  -2 009 462 
Rörelseresultat   54 994  -87 574 
 
Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -212  -59 
Summa finansiella poster   -212  -59 
Resultat efter finansiella poster  54 782  -87 633 
 
Årets resultat   54 782  -87 633 
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Balansräkning   2019-12-31  2018-12-31 

Tillgångar 
 
Anläggningstillgångar 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  375 000  0 
Summa finansiella anläggningstillgångar 375 000  0 
Summa anläggningstillgångar   375 000  0 
 
Omsättningstillgångar 
 
Varulager m. m. 
Färdiga varor och handelsvaror  46 950  42 665 
Summa varulager 46 950 42 665 
 
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar           34          0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  124 487  66 406 
Summa kortfristiga fordringar  124 521  66 406 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank   1 829 246  1 783 651 
Summa kassa och bank   1 829 246  1 783 651 
Summa omsättningstillgångar  2 000 717  1 892 722 
 
Summa tillgångar   2 375 717  1 892 722 
 

Eget kapital och skulder  2019-12-31  2018-12-31 
 
Eget kapital 
Eget kapital vid räkenskapsårets början  834 227  921 860 
Årets resultat    54 782  -87 633 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  889 009  834 227 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   141 472          0 
Skatteskulder    23 113  14 057 
Övriga skulder   31 042  29 956 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 291 081  1 014 482 
Summa kortfristiga skulder  1 486 708  1 058 495 
 
Summa eget kapital och skulder  2 375 717  1 892 722 



 

Republikanska föreningens kongress 2021 12 

4.2. Årsredovisning 2020 

Förvaltningsberättelse 
 
Verksamheten 
Styrelsen för Republikanska Föreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
 
Allmänt om verksamheten 
Republikanska föreningen verkar för att Sverige avskaffar monarkin och inför republik. 
Föreningen är partipolitiskt obunden och har vuxit till 8 525 medlemmar sedan starten 1997. 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under år 2020 påverkades verksamheten av den pandemi som orsakades av viruset Covid-19. Vi 
fick ställa om interna konferenser och externa evenemang till digitala möten. Flera livesändningar 
om olika ämnen har gjorts tillsammans med föreningens syskonorganisationer i Europa. 
 
Flerårsöversikt (Tkr)  2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning  1 930 1 632 1 740 1 843 
Resultat efter finansiella poster 448 55 -88 -129 
Soliditet (%)   52 37 44 47 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med noter. 

Resultaträkning   2020-01-01  2019-01-01 
2020-12-31  2019-12-31 

Föreningens intäkter 
Medlemsavgifter   1 929 913  1 632 070 
Gåvor    385 549  100 272 
Nettoomsättning   110 433  57 058 
Övriga rörelseintäkter   69 633  0 
Summa föreningens intäkter  2 495 528  1 789 400 
 
Föreningens kostnader 
Webshop    -56 927  -51 464 
Övriga externa kostnader   -1 128 858  -741 267 
Personalkostnader   -862 217  -941 675 
Summa föreningens kostnader  -2 048 002  -1 734 406 
Rörelseresultat   447 526  54 994 
 
Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -71  -212 
Summa finansiella poster   -71  -212 
Resultat efter finansiella poster  447 455  54 782 
 
Årets resultat   447 456  54 782 
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Balansräkning   2020-12-31  2019-12-31 

Tillgångar 
 
Anläggningstillgångar 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  750 000  375 000 
Summa finansiella anläggningstillgångar 750 000  375 000 
Summa anläggningstillgångar  750 000  375 000 
 
Omsättningstillgångar 
 
Varulager m. m. 
Färdiga varor och handelsvaror  60 560  46 950 
Summa varulager   60 560  46 950 
 
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar     9 117          34 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 803  124 487 
Summa kortfristiga fordringar  40 920  124 521 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank   1 712 507  1 829 246 
Summa kassa och bank   1 712 507  1 829 246 
Summa omsättningstillgångar  1 813 987  2 000 717 
 
Summa tillgångar   2 563 987  2 375 717 
 

Eget kapital och skulder  2020-12-31  2019-12-31 
 
Eget kapital 
Eget kapital vid räkenskapsårets början  889 009  834 227 
Årets resultat    447 456  54 782 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  1 336 465  889 009 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   42 722  141 472 
Skatteskulder    23 341  23 113 
Övriga skulder   12 437  31 042 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 149 022  1 291 081 
Summa kortfristiga skulder  1 227 522  1 486 708 
 
Summa eget kapital och skulder  2 563 987  2 375 717 
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5. Revisionsberättelser 2019 och 2020 

5.1. Ekonomisk revisionsberättelse 2019 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Republikanska föreningen för räkenskapsåret 
2019. 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 
2019-12-31 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 misstag. 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 misstag, 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 misstag, 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 misstag, 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 2019 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 29 april 2020 
 
Jessica Semb, 
auktoriserad revisor 
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5.2. Ekonomisk revisionsberättelse 2020 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Republikanska föreningen för räkenskapsåret 
2020. 
 
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 
2020-12-31 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 misstag. 
 
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 misstag, 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 misstag, 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 misstag, 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 2020 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 22 mars 2021 
 
Jessica Semb, 
auktoriserad revisor 
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5.3. Verksamhetsrevision 2019–2020 
Denna granskning har gjorts i syfte att granska om Republikanska föreningens verksamhet under 
det gångna verksamhetsåret bedrivits i enlighet med av kongressen antagen verksamhetsplan och 
övriga beslut.  
 
Granskningen har genomförts så att styrelsen uppmanats att redogöra för hur de arbetat för att 
uppnå målen. Undertecknad verksamhetsrevisor har deltagit vid höstkonferensen 2020 och 
styrelsemötet som hölls i samband med det. Utöver det har generalsekreteraren tillhandahållit 
information och dokument kring hur styrelsen uppnått sina mål. Avslutningsvis har föreningens 
protokoll gåtts igenom samt uppföljning skett av de beslut som togs under förra kongressen. 
 
De verksamhetsmål som kongressen fastslagit har i stora delar uppnåtts men med följande 
kommentarer; 
 
Verksamhetsplanen angav att publikation skulle ske av minst två egna rapporter eller 
granskningar per år. 
 
Kommentar: Utöver rapporten ”Monarkins verkliga kostnader” har ingen ytterligare rapport 
tagits fram. Rapporten är å andra sidan genomarbetad och gav en del uppmärksamhet i media. 
Styrelsen har dessutom återkommande publicerat annonser i bland annat DN, GP, Kvällsposten 
och tidningen NU för i huvudsak insamlade medel. 
 
Verksamhetsplanen angav att ”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 52procent . 
 
Kommentar: Inga data ännu tillgängliga. Vi kan emotse färska siffror under april månad.  
 
Kongressen antog också en motion om kungens straffrättsliga frihet. 
 
Kommentar: Frågan har inte behandlats i egen sak men väl adresserats när så varit relevant i 
utspel i media. 

Bedömning 
Sammantaget gör jag bedömningen att Republikanska föreningens styrelse under verksamhetsåret 
2019/2020 bedrivit ett gott arbete under en prövande period där flera delar av styrelsens 
planerade aktiviteter kommit att kraftigt förändrats på grund av den pågående pandemin. Några 
djupare analyser och resonemang tillåter sig inte i det här formatet men min bedömning är att 
pandemin påverkat möjligheten att nå ut i media och även att fler sympatisörer och potentiella 
sådana ser om sina ekonomiska åtaganden. Förutsättningarna för att behålla och rekrytera nya 
medlemmar har varit särdeles ansträngda. 
 
Jag finner att ett seriöst och imponerande arbete bedrivits för att anpassa verksamheten till 
förändrade ekonomiska ramar men ändå med föreningens medlemmar och medlemstillväxt i 
centrum för arbetet. Här vill jag särskilt framhålla arbete med en medlemsvårdspolicy och att 
styrelsen aktivt sökt sörja för gedigna analyser av framtida intäktsmöjligheter. 
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Föregående verksamhetsårs revision gav uttryck för att styrelsen behöver sätta mer realistiska och 
mätbara mål. Styrelsen har tagit med sig detta i arbetet, exempelvis genom en smalare och mer 
konkret verksamhetsplan som följts upp med goda interna rutiner för uppföljning av antagna 
beslut. 
 
Stockholm den 30 mars 2021 
 
Tariq Bacchus, 
verksamhetsrevisor 
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6. Proposition 

6.1. Proposition om ambulerande kongress 
Republikanska föreningens kongress i april 2019 gav styrelsen i uppdrag att till årets kongress 
presentera ett förslag på hur kongressen kan ambulera mellan olika orter i Sverige. Styrelsen har 
behandlat ärenden enligt kongressens önskemål och lägger härmed fram ett förslag. 
 
Republikanska föreningens kongress regleras av föreningens stadgar, men det finns inga 
bestämmelser i stadgarna om var eller hur kongressen ska äga rum. Utdrag från föreningens 
stadgar: 
 
”Kongressen är Republikanska föreningens högsta beslutande organ.” 
 
”Ordinarie kongress hålls vartannat år (ojämna årtal) under andra kvartalet och sammankallas av 
föreningsstyrelsen.” 
 
Vi i styrelsen som valdes 2019 vill inte att stadgarna ska reglera var eller hur kongressen äger rum. 
Det är bra om det finns flexibilitet. Exempelvis skulle kongressen kunna behöva hållas digitalt om 
det råder en pandemi. 
 
Av praktiska skäl har Republikanska föreningens kongresser hittills alltid förlagts till Stockholm. I 
Stockholm finns kansliet och med mycket bra kommunikationer är huvudstaden tillgängligt för 
de flesta medlemmar. Det som talar för en form av cirkulation mellan olika regioner är till 
exempel att vi vill stärka den regionala organisationen, rättviseskäl, möjlighet till större 
uppmärksamhet regionalt och att göra en markering av att vi finns spridda över hela landet. 
 
Republikanska föreningens högsta beslutande organ (kongressen) kan ambulera mellan olika orter 
i Sverige genom att styrelsen inför varje kongress tar beslut om var kongressen ska äga rum. 
Styrelsen har möjlighet att förlägga kongressen på valfri ort och gör olika övervägningar för att 
hitta den bästa staden. Det är en fördel om den ort som tilldelas kongressen har en aktiv 
lokalavdelning, som kan bidra med förberedelser och genomförande på plats. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att styrelsen får i uppdrag att inför varje kongress undersöka möjligheten att förlägga 

kongressen till en annan ort än Stockholm. 
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7. Motioner 

7.1. Motion om att ändra medlemsavgiften 
Motionärer: Deltagarna på Republikanska föreningen Östergötlands medlemsmöte den 9 mars 
2021 
 
Motionen föreslår: 
att att avgiften ändras till lägst 100 kronor eller valfritt större belopp. 
 
Bakgrund: Ett problem vid rekrytering av nya medlemmar är den, för en del, rätt höga avgiften, 
nu 250 kronor. Republikfrågan är viktig för många men inte i topp bland prioriteringar för de 
flesta. Då blir en hög avgift ett hinder för att stötta den demokratiska kampen. 
 
Samtidigt är det inte en stor summa för många, varför vi föreslår ett flytande belopp likt flera 
andra föreningar - förslagsvis minst 100 kronor.  Det har ju visat sig att många medlemmar har 
varit beredda att bidra med mer till exempel för tryckning av "Monarkins kostnader", 
republikansk kortlek, annonsering i rikstäckande tidningar, Lyreviks bok som julklapp till 
riksdagsledamöterna, med mera. Med en lägre avgift kan vi öka medlemsantalet och ändå 
förhoppningsvis behålla status quo vad gäller intäkter. 
 
Styrelsens svar: Republikanska föreningen har 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. 
 
För att kunna fullfölja denna strategi och bli ännu effektivare i vårt opinionsarbete beslutade 
kongressen 2019 att medlemsavgiften skulle vara 250 kronor. Ökade intäkter från 
medlemsavgifter innebär att föreningen kan göra satsningar på såväl allmän opinionsbildning som 
särskilda projekt. Intäkterna från medlemsavgifter är och kommer att förbli Republikanska 
föreningens främsta intäktskälla. Föreningen får inga statliga bidrag och frivilliga gåvor utgör trots 
lyckade insamlingskampanjer en liten del av intäkterna. 
 
Vi i styrelsen anser att en sänkning av medlemsavgiften till lägst 100 kronor skulle ge allt för låga 
intäkter för att kunna bedriva föreningens verksamhet på ett tillfredsställande sätt. 
 
Republikanska föreningen är en öppen förening som välkomnar människor. Exempelvis har alla 
som är intresserade möjlighet att prenumerera på föreningens nyhetsbrev. Vi ser gärna att 
Republikanska föreningen Östergötland och andra lokalavdelningar involverar intresserade 
personer i verksamheten, även om de inte betalar medlemsavgiften. De intresserade är välkomna 
att delta på arrangemang och kan därigenom bli motiverade att bli betalande medlemmar. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 
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7.2. Motion om att byta titeln på ordförande för Republikanska föreningen till president 
Motionärer: Christian Williamsson, Kalmar, Ulf Bergström, Stockholm, Jan Magnusson, Borås, 
och Bodil Persson, Helsingborg 
 
Motionen föreslår: 
1. att kongressen antar denna motion och byter titeln från ordförande till president, samt 
2. att Republikanska föreningens stadgar och övriga nödvändiga dokument uppdateras 

för att reflektera detta. 
 
Bakgrund: Republikanska föreningen bör för att öka debatten om republik som statsskick ta 
steget och föregå med gott exempel, genom att använda det vanligaste benämningen på en 
statschef i en republik, det vill säga president. Jämför vi ute i världen, till exempel; EU-
kommissionen har en president. Europaparlamentet har en president. Europeiska rådet har en 
president. Inom företagsvärlden används ofta President/Vice President. Att genomföra detta 
byte underlättar översättning, då du oftare president i internationella sammanhang. Denna 
förändring kostar ingenting att göra detta, och ändrar inte befogenheterna för den som leder 
föreningen. 
 
Det markerar tydligare att vi har gjort ett direkt val av den som skall leda vår förening, samt att 
denna har valts av fler personer än dagens statschef, en monark, som har ärvt sitt jobb. När vi har 
bytt titel så kommer alla artiklar, pressmeddelande, eller deltar i debatter, i radio eller annan 
media, med mera som vår nye president skriver under vara med just den titeln. Vi kommer 
därmed vänja svenska folket vid att höra titeln den vanligaste titeln i en republik, president, än 
mer i Sverige. Det är klokt. Precis som en valuta först kan bli allmänt accepterad, som till exempel 
euron i Kroatien, är acceptans det första steget till en övergång till den valutan, är det analogt 
med detta titelbyte. Det visar även att vår förening har viljan, kapaciteten och kraften att 
genomföra förändringar, för att positionera oss bättre i samhällsdebatten, för att driva vår fråga 
starkare. 
 
För att klargöra; detta interna namnbyte inom vår organisation här handlar enbart om 
föreningens val. Det handlar inte om att vi skulle välja exakt väg för hur vårt framtida statsskick 
ska se ut - utan enbart om vår förening. Det är två helt olika saker. Exakt den framtida formen 
för republiken Sverige är alltså en helt annan fråga, där vi som förening valt att hänskjuta den 
frågan till de politiska partierna. De allra flesta republiker har en president som titel och funktion. 
 
(Några, till exempel Bosnien, Schweiz, San Marino har istället ett gemensamt råd som utöver 
presidentmakten. Andra har statsministern som statschef. Ingen har talman - vid snabb översikt? 
Någon talman har vi inte heller i RepF, så någon analogi går inte att göra kring detta.) 
 
Därmed skulle denna titelförändring inom vår förening vara ett litet bidrag till och steg för att 
driva debatten i riktning kring ett modernt statsskick, där alla medborgare har samma rättigheter, 
och lika inför lagen gäller, oavsett vem som i framtiden kommer att utses till statschef, till 
president, eller talmannen som statschef-med den titeln, eller möjligen ingen alls. 
 
Styrelsens svar: Föreningar och andra organisationer i Sverige använder titeln ordförande. Det bör 
även Republikanska föreningen göra. Däremot kan vi använda titeln president i internationella 
sammanhang när vi kommunicerar på engelska. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 
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7.3. Motion om att stryka det uttryckliga kravet på folkomröstning 
Motionär: Svante Nevéus, Uppsala 
 
Motionen föreslår: 
att kongressen beslutar att Republikanska föreningen inte ska ha som krav att det ska 

hållas folkomröstning i frågan om statsskicket. 
 
Bakgrund: I vår lila flyers idag står det att vårt mål är folkomröstning om statsskicket: ”Vi 
arbetar med opinionsbildning med målsättningen att svenskarna ska få avgöra frågan om 
statsskicket genom en folkomröstning”. 
 
Det är olyckligt att vi låser oss vid just medlet folkomröstning. Målsättningen ska väl vara att 
uppdatera Sveriges statsskick från monarki till republik, på ett demokratiskt sätt, inte att 
målsättningen i sig är just folkomröstning. I frågan om vad för slags republik vi ska ha så har vi ju 
klokt nog inte låst oss vid ett enskilt alternativ. 
 
Det finns både principiella och taktiska skäl mot att hålla folkomröstning. 
 
Vi har ingen stark tradition av folkomröstningar i Sverige. Hur avkräver man ansvar för beslut 
som tagits genom folkomröstning? Vi har ju valt våra folkvalda för att de ska fatta beslut, och de 
kan vi ställa till svars och rösta bort. De folkvalda som gått till val på att verka för republik, ska de 
rösta emot sina väljare om rojalisterna vinner en folkomröstning? 
 
Ska en eventuell folkomröstning gälla själva principfrågan eller ett utarbetat förslag? Ska det vara 
krav på ett visst valdeltagande? Om en folkomröstning är rådgivande, varför då hålla den alls (en 
dyr opinionsmätning)? 
 
Vi har även sett att många inte röstar i sakfrågan utan istället proteströstar. Att många skulle ta 
tillfället i akt att rösta på ett sätt som mer är ett uttryck för ”knäpp på näsan” på de för tillfället 
styrande eller andra politiker hen ogillar. 
 
Även om vi skulle få mer gehör för vår sak än vad vi har idag så skulle vi troligen fortfarande vara 
i minoritet. Om vi i det läget får en folkomröstning så är risken stor att vi förlorar, och då är 
frågan ”död” för minst ett halvsekel framåt (eller mer), istället för att förvalta vår upparbetade 
framgång. Då har vi pressats tillbaka till ruta noll, och många republikaner kommer att tappa 
sugen. 
 
Idag är inte heller väljarna i gemen mer republikanska än de folkvalda, tvärtom. De här är ju 
dessutom en fråga där det är mycket känslor som styr rojalisterna. De folkvalda kan vi ju 
åtminstone pressa offentligt med frågor och argument, och det kan vi visa upp för de som inte 
ännu är republikaner. 
 
Jag förespråkar inte att Republikanska föreningen uttryckligen ska vara motståndare till en 
folkomröstning, men vi ska inte heller uttala oss för det. Vårt mål ska helt enkelt vara att på 
demokratisk väg uppdatera Sveriges statsskick till republik. Vi ska i våra material, på nätet eller 
annorstädes inte uttala oss om folkomröstning, varken att det ska hållas eller inte hållas. 
 
Vi har argumenten för republik. Vi ska fortsätta vara dropparna som urholkar stenen. Vi ska vara 
tjatiga och envisa. Vi ska fortsätta att påverka både politiker och alla andra. 
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Styrelsens svar: I oktober 2017 offentliggjorde Republikanska föreningens dåvarande styrelse en 
genomarbetad strategi för republik. I dokumentet framgår att målet är att samla en majoritet som 
driver fram en folkomröstning: 
 
”Republikanska föreningens mål bör vara att samla en majoritet som driver fram en rådgivande 
folkomröstning. Folkomröstningskravet kan ställas redan nu. Dels visar det på en realistisk 
politisk metod för att genomföra vårt krav. Dels utstrålar ett folkomröstningskrav 
självförtroende, oavsett vad man tycker om folkomröstningar i princip. 
 
Det ligger också en stark kraft i att vara de som tycker att folket ska bestämma. Att frågan inte 
ska avgöras i kompromisser bakom stängda dörrar, utan öppet, rakt och ärligt i offentlig debatt.” 
 
Vid kongressen i april 2019 fanns ett yrkande om att lyfta fram kravet på folkomröstning i 
verksamhetsplanen, men detta förslag avslogs av kongressen. Vi i den nu avgående styrelsen vet 
att det bland medlemmarna finns olika synpunkter på om republiken ska införas genom en 
folkomröstning. Under den senaste kongressperioden har vi inte i någon större omfattning 
betonat eller drivit kravet på en folkomröstning, men vi anser att det ska finnas kvar som ett 
möjligt alternativ. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att anse motionen besvarad. 

7.4. Motion om att fortare nå målet 
Motionär: Johnn Södermansson, Örebro 
 
Motionen föreslår: 
att Republikanska föreningen bildar ett politiskt parti med målet att införa 

direktdemokrati och därefter med hjälp av folkomröstning införa republik. 
 
Bakgrund: Vi kämpar för att byta statsskick till republik med hjälp av en folkomröstning. Men 
vad tjänar det om vi får till stånd en folkomröstning och får majoritet röster när i Sverige 
folkomröstningsresultat bara är rådgivande och inte obligatoriskt som i Schweiz. Eftersom 
folkomröstning resultat i Sverige bara är rådgivande kan politiker helt enkelt skita i resultatet. Jag 
ber om ursäkt för ordval, men det går inte att beskriva på annat sätt. Vi alla kommer ihåg när var 
folkomröstning om trängselskatten i Göteborg, politiker fortsatte med sitt som var tvärtom 
folkomröstningens resultat. 
 
Därför behöver vi kämpa för både republik och direktdemokrati eftersom i direktdemokrati är 
folkomröstningsresultat obligatorisk. För att kämpa för dessa två behöver vi ha politiskt parti 
med till exempel namnet Republikanska föreningen-partiet för att folk inte ska blanda ihop oss 
med amerikanska republikaner. 
 
Själv förstår jag att Republikanska föreningen är folkrörelse och det finns vissa politiker i 
riksdagspartier som ”kämpar” för republik, men det går mycket, mycket långsamt om inte alls 
eftersom dessa politiker kör partiets politik. Även om Republikanska föreningen är folkrörelse 
kan vi starta ett politiskt parti. Så gjorde LO som startade arbetarepartiet Socialdemokraterna. Nu 
för tiden säger Socialdemokraterna att de är folkrörelse, men de anmäler sig till riksdagsvalet. På 
så sätt kan vi också göra. 
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Styrelsens svar: För Republikanska föreningen är den viktigaste - och enda - frågan att införa 
republik i Sverige. Föreningen är öppen för alla i Sverige som vill avskaffa monarkin, oavsett vad 
de anser i andra sakfrågor. Bland befolkningen i stort är det väldigt få som anser att partiers 
ställningstagande i republikfrågan är helt avgörande för hur de röstar. Vi i styrelsen anser att 
Republikanska föreningen ska fortsätta vara en partipolitiskt obunden ideell förening och vill inte 
skapa ett nytt politiskt parti. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen. 

7.5. Motion angående jokervalet i den republikanska kortleken 
Motionärer: Kjell Myrberg, Ludvig Rasmusson och Staffan Nyberg, Stockholm 
 
Motionen föreslår: 
1. att att mediegruppen åläggs att explicit inför kongressen ange/redovisa den avsedda 

meningen med jokrarna i klartext samt vad som föranledde denna på sitt sätt 
tillspetsade disposition. 

2. att liknande framtida projekt förankras bättre i styrelsen och att det råder full 
transparens mellan sådana mediegrupper och styrelsen i denna slags frågor, 
syftande till att förebygga obehagliga överraskningar till följd av egensinniga påhitt 
och även regelrätta spratt i denna genre. 

3. att kongressen beslutar att det ej vidare åligger styrelsen att uppdra åt godtyckligt 
utvalda ”konstnärer” att i föreningens namn avbilda fenotypen av arslen. 

4. att ordföranden har vetorätt mot denna typ av vidlyftiga initiativ, också när det gäller 
detaljerna. 

5. att ett sådant veto även bör avse större kommunikativa utspel i föreningens namn, 
såsom den satsning där föreningen i form av en upprepad rikstäckande 
helsidesannons i dagspress bekände sig till devisen ”Inget ont om något kungligt”, 
vilket även efter välvilligt begrundande framstår som minst sagt kontramissionärt 
och rojalistiskt förhärligande, på ett sätt som i delar står i omedelbar strid med 
föreningens primära deklarerade uppsåt, vad gäller just att främja tanken på ett 
snart byte av statsskick för Sveriges del och därmed bereda väg för den nya 
demokratipräglade konstitutionella epok som helst följa bör, syftande till att 
minimera monarkins vidare skadeverkningar. 

 
Bakgrund: Under 2020 har ett styrelsen underordnat medieutskott, på eget bevåg berett frågan 
om att utge en särskild så kallad republikansk kortlek, där de klädda korten ersatts med personer 
som - i vissa fall - med lite god vilja skulle kunna betraktas som tänkbara alternativa uppbärare av 
statschefsämbetet. 
 
När det gäller lekens två jokerfigurer har mediegruppens representanter gett illustratören 
instruktioner att avbilda en kvinna respektive en man med sinsemellan olika tillhörighet ifråga om 
hudkostymskulör, som bägge vänder ryggen mot betraktaren och således blottar bakpartiet 
samtidigt som de med en slags resolution eller ett utslag av demonstrativt agerande sätter 
händerna i sidorna, ungefär som om de avsåg utöva en ”danse échosse” av något slag eller rent av 
klämma av en endast lätt filtrerad fis, så att säga ”à la direction du regardeur mais sous la 
direction de la république” i mer eller mindre uttalat provokativt syfte, vilket måste klassificeras 
som en i det närmaste befängd och helt klart salongsvidrig åtbörd, ägnad att dra ett löjets 
skimmer över republikanismen som helhet. Symboliken bakom detta är svårbegriplig och kräver 
en utförlig förklaring/tolkning från ansvarigt avsändarhåll. 
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Fråga om innebörden av den redan av anständighetsskäl olämpliga och därtill objektivt sett gravt 
förargelseväckande och groteskt osmakliga jokerposen har ställts vid flera tillfällen, dels direkt 
men också via föreningsanknutna fora, och har snarare mötts med skarpa motåtgärder än 
tillstymmelse eller ansats till ett svar. 
 
Utformningen av de två aktuella spelkorten bortser medvetet från de generiska ramarna och att 
en joker per definition skall vara en skojfigur av något slag samt därtill att de två jokrarna skall 
vara identiska. Det föreslagna jokerbytet är inte på samma sätt som substitutionen av de klädda 
korten ägnat att förstärka aptiten på republik, utan snarare med besked tvärtom, vilket är ytterst 
allvarligt och det stora jokerfiaskot/-felsteget 2020 riskerar därmed att färga av sig på den svenska 
statsskicksdebatten under lång tid framöver genom att uppmuntra partiell smygrojalism, vilket är 
ett bra mycket allvarligare fenomen än ivrigt flaggviftande framför den kungliga kortegen på 
nationaldagen. 
 
Styrelsens svar:  
 
Bakgrund till framtagandet av en republikansk kortlek 
Frågan om en opinionsbildande kortlek lyftes på initiativ av föreningens ordförande och antogs 
av styrelsen under början av 2020. Den utreddes sedan av en partipolitiskt bred arbetsgrupp. I 
denna ingick bland annat två styrelseledamöter, för att få underlag till en bred sammansättning av 
olika kandidater. Medlemmar har bjudits in att stötta och medverka med sin tid och engagemang 
och med sakkunskap under hela processen. Upplysningsvis har kortleken har presenterats i både 
föreningens medlemsforum på Facebook, samt i nyhetsbrev till medlemmarna. Syftet finns klart 
beskrivet i olika artiklar på webbplatsen (Republikansk kortlek, Republikansk kortlek för att visa 
lika inför lagen och Republikansk kortlek: Frågor och svar). Dessa informationspunkter om syftet 
verkar dessvärre ha förbigått motionärerna. Kortleken har även genererat en debattartikel i 
Expressen, i en nyhetsartikel i Dagens Opinion, samt gett en tacksam ingång till hundratals 
journalister. Kortleken har genererat frågor om möjliga framtida kandidater på personer som 
genom prestationer nått sina positioner. 
 
Kortleken har därmed stärkt föreningens arbete både externt och internt. 
 
Ur en ekonomisk synpunkt sålde kortleken väldigt bra, så pass att första omgången till och med 
sålde slut. Därtill generade den ett merintresse, det vill säga medlemmar och folk köpte många 
andra republikanska produkter, vilket ledde till en kraftig ökning av försäljningen i föreningens 
webbutik. 
 
Denna ekonomiska vinst var helt oväntat, då den ursprungligen var avsedd för opinionsbildning i 
Almedalen och bekostades genom en medlemsinsamling, där de medlemmar som ville bidra 
gjorde så. 
 
Styrelsens arbetsgrupper och demokratiska processer 
Under verksamhetsåret har mycket av styrelsens arbete skett i arbetsgrupper. Av denna anledning 
har det varit naturligt att det praktiska arbetet med kortleken har dispositionerats mellan den 
grupp med ansvar för media och kommunikation, samt styrelsen. Full förankring har således skett 
mellan styrelse och arbetsgrupp. I sedvanlig ordning gjorde vi en upphandling av tjänsten, genom 
ett urval av professionella tecknare, där den illustratör som vann anbudsförfarandet fick i uppdrag 
av styrelsen att ta fram bilderna. Att ändra på detta sedvanliga styrelsearbete vore mycket olyckligt 
ur en demokratisk synvinkel. Detta gäller även att enskilda ledamöter i styrelsen skulle ha vetorätt 
på specifika medieutspel eller formuleringar som styrelsens majoritet ställer sig bakom. Styrelsen 
agerar som en enhet där noggranna diskussioner föregår beslut, vilket även har skett i detta fall. 
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Sammanfattningar av styrelsen och arbetsgruppernas arbete går kontinuerligt att följa genom 
föreningens protokoll och rapporter, och därför är det överflödigt att en särskild rapport om två 
jokrar ska lämnas in inför kongressen 2023, vilket motionärerna föreslår. 
 
Just gällande arbetet med de jokrar som engagerar motionärerna är syftet med dessa att vem som 
helst ska kunna identifiera sig med personerna på bilderna, varför de är vända med ryggen mot 
spelaren. Något annat syfte med detta finns inte, vilket man nästan skulle kunna tro med tanke på 
motionärernas utsvängande motion där två bakdelar står i fokus. 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att avslå motionen i dess helhet. 
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8. Förslag till verksamhetsplan 2021–2022 

Huvudinriktning 
Republikanska föreningens styrelse antog 2017 en långsiktig strategi för hur föreningen ska lyckas 
driva igenom kravet på republik. Strategin sätter fokus på opinionsbildning och det är också 
inriktningen i denna verksamhetsplan. Strategin bör under den nya kongressperioden ses över. 
 
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 8 500 medlemmar och med en 
pågående professionalisering av opinionsarbetet. Samtidigt är få medlemmar aktiva och 
opinionsarbetet inte tillräckligt. 
 
Republikanska föreningen ska i första hand vara en opinionsbildande organisation. 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. 
 
Fokus i opinionsbildningen är demokrati och jämlikhet. I januari 2021 var det 100 år sedan 
riksdagen, genom ett andra bekräftande beslut om att ändra grundlagen, gav kvinnor rösträtt. Det 
första valet med allmän och lika rösträtt hölls sedan i juni 1921. År 2021 kommer därför vara ett 
minnesår över den viktiga kamp som stolta demokratiaktivister före oss utkämpade, för allas vår 
frihet och jämlikhet. Vi ska bilda opinion för en fortsatt utveckling av demokratin. 

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 2021–2022 
 
• I 2022 års mätning från SOM-institutet ska stödet för att avskaffa monarkin vara minst 30 
procent och stödet för att behålla monarkin ska vara högst 50 procent. 
 
• 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 2021–2022 ha fått uppmärksamhet på nyhetsplats 
för ett lokalt opinionsarbete. 
 
• Republikanska föreningen ska ha minst 8 500 medlemmar den 31 december 2022. 
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9. Förslag till budget 2021 samt 2022 

9.1. Budget för verksamhetsåret 2021 
 
  Budget 2021 
Intäkter 
 
Medlemsavgifter 1 875 000 
Insamlingskampanjer & gåvor 200 000 
Försäljning webbutik & övrigt 90 000 
Summa  2 165 000 
 
Utgifter 
 
Administration 599 000 
Opinionsbildning 731 000 
Kongressen  95 000 
Styrelsekostnader 50 000 
Lokalavdelningar 100 000 
Unga republikaner 30 000 
Alliance of European Republican Movements 30 000 
Lön och sociala avgifter 530 000 
Summa  2 165 000 
 
Resultat  0 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
att anta förslaget till budget för verksamhetsåret 2021. 
 
Stockholm den 23 mars 2021 
 
Styrelsen 
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9.2. Budget för verksamhetsåret 2022 
 
  Budget 2022 
Intäkter 
 
Medlemsavgifter 1 875 000 
Insamlingskampanjer & gåvor 200 000 
Försäljning webbutik & övrigt 90 000 
Summa  2 165 000 
 
Utgifter 
 
Administration 599 000 
Opinionsbildning 796 000 
Kongressen  30 000 
Styrelsekostnader 50 000 
Lokalavdelningar 100 000 
Unga republikaner 30 000 
Alliance of European Republican Movements 30 000 
Lön och sociala avgifter 530 000 
Summa  2 165 000 
 
Resultat  0 
 
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen 
1. att fastställa medlemsavgiften för 2022 till 250 kronor, 
2. att anta förslaget till budget för verksamhetsåret 2022, samt 
3. att fastställa medlemsavgiften för 2023 till 250 kronor. 
 
Stockholm den 23 mars 2021 
 
Styrelsen 
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10. Valberedningens förslag 

10.1. Valberedningens förslag till kongressen 2021 
 
Kongressordförande 
Mats Einarsson, Tumba 
 
Kongressekreterare 
Cecilia Carpelan, Skärholmen 
 
Ordförande 
Olle Nykvist, Solna, nyval (tidigare ledamot) 
 
Vice ordförande 
Jennie Nises, Dala-Floda, nyval 
 
Styrelseledamöter 
Alireza Akhondi, Danderyd, nyval 
Maria Backman, Almunge, nyval 
Jan Magnusson, Borås, nyval 
Ola Möller, Helsingborg, nyval 
Jessica Schedvin, Stockholm, omval 
 
Ersättare 
1. Daniel Ådin, Skellefteå, nyval 
2. Solveig Persson, Stockholm, nyval 
 
Revisorer 
Jessica Semb, Umeå, omval (auktoriserad revisor Baker Tilly) 
Tariq Bacchus, Årsta, omval 
 
Revisorsersättare 
Åsa Dahlgren, Umeå, omval (auktoriserad revisor Baker Tilly) 
Anne-Lie Elfvén, Stockholm, omval 
 
Valberedning 
Den avgående valberedningen har inte berett valet av en ny valberedning, men följande personer har meddelat 
intresse av att ingå i den nya valberedningen: 
Mattias Danielsson, Växjö 
Andreas Froby, Tumba 
Helena Westin, Stockholm 
 
I valberedningen har ingått: 
Jenny Grenander, sammankallande, Skarpnäck 
Mattias Danielsson, Växjö 
Andreas Froby, Tumba 
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10.2. Valberedningens kandidatpresentationer 
 
Ordförande: Olle Nykvist, 29 år, Solna 
Vi i valberedningen är väldigt stolta över att kunna presentera Olle Nykvist som vårt förslag till 
ny ordförande för Republikanska föreningen. Han har de senaste två åren varit verksam i 
styrelsen som internationell sekreterare och han har även varit väldigt drivande i styrelsens 
kommunikationsgrupp. Tidigare har Olle Nykvist varit engagerad i föreningens ungdomsförbund 
Unga republikaner, vilket vi ser som en styrka inte minst i arbetet med att bredda medlemskåren. 
Han arbetar till vardags som organisationsutvecklare, något vi tror kommer kunna gagna 
Republikanska föreningen i det fortsatta arbetet med att utveckla föreningen och föra Sverige 
närmare att bli republik.  
 
Vice ordförande: Jennie Nises, 35 år, Dala-Floda 
Jennie Nises har en lång bakgrund i föreningssverige både som förtroendevald, engagerad och 
som anställd inom folkbildningen. Med den bakgrunden har hon en stor erfarenhet av strategiskt 
förenings- och styrelsearbete. Hon har arbetat med sociala medier och filmproduktion men också 
en del med crowd funding. Baserat på sina tidigare erfarenheter som chef tror vi hon kommer bli 
en bra arbetsgivarföreträdare gentemot vår medarbetare. Hon har en god helhetssyn på 
styrelsearbete och vill gärna vara med i hela processen från ax till limpa. 
 
Ledamot: Alireza Akhondi, 41 år, Danderyd 
Alireza Akhondi är riksdagsledamot för Centerpartiet. Han har förutom sitt nätverk i riksdagen 
även ett brett nätverk i civilsamhället, det offentliga Sverige och i näringslivet. Han drivs av 
republikfrågan som en demokratisk principsak. Han har tidigare även jobbat som 
förvaltningschef, chef inom folkbildningen och som ombudsman och kanslichef för Centerpartiet 
och har en god organisatorisk förmåga. Han är en föreningsmänniska ut i fingertopparna och tror 
på en stark medlemsrörelse. 
 
Ledamot: Maria Backman, 48 år, Almunge (utanför Uppsala) 
Maria Backman kommer från början från Republiken Finland, men bor sedan många år i Sverige 
och drivs av frågan att även göra Sverige till republik. Hon har tidigare varit ideellt engagerad. 
Hon är idag egenföretagare och kommer med en stor drivkraft. Maria Backman tror att vi kan 
fortsätta skapa engagemang för medlemsrörelsen genom att ta vara på digitaliseringens 
möjligheter. 
 
Ledamot: Jan Magnusson, 72 år, Borås 
Jan Magnusson har lång erfarenhet av gräsrotsarbete hos Republikanska föreningen som aktiv 
först i Göteborg och nu i Sjuhärad. Han har en bakgrund som bibliotekarie och är bra på att söka 
och sammanställa information och underlag som vi tror kan bli en stor resurs för föreningens 
arbete. Jan Magnus har även lång erfarenhet från andra föreningar och beskriver sig själv som en 
intellektuell analytiker som är van och duktig på att administrera. Dessutom brinner han för att 
föreningen ska leva i hela landet. 
 
Ledamot: Ola Möller, 38 år, Helsingborg 
Ola Möller är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och kommer förutom med sin kompetens 
från riksdagen med en stor föreningserfarenhet. Hans engagemang började när han besökte 
riksdagens republikanska träffar där han kände att detta är en fråga där han kan vara med och 
bidra. Ola Möller är bra på att uttrycka sig både verbalt och i skrift. 
 



 

Republikanska föreningens kongress 2021 36 

Ledamot: Jessica Schedvin, 30 år, Stockholm 
Jessica Schedvin har lång erfarenhet i den republikanska rörelsen. Hon var en av de första att 
engagera sig i Unga republikaner och har den senaste mandatperioden suttit i styrelsen där hon 
delat med sig av sina erfarenheter av påverkan och kommunikation. Hennes tidigare erfarenhet 
som politisk sekreterare för Kristdemokraterna som ger henne en bra kompetens och ingång till 
arbetet med påverkan. Genom sin nuvarande lärartjänst har hon bidragit till att börja ta fram ett 
utbildningsmaterial om republikfrågan. Med Jessica Schedvins erfarenhet säkerställer vi att 
kompetensen mellan mandatperioder följer med i styrelsens arbete. 
 
Förste ersättare: Daniel Ådin, 48 år, Skellefteå 
Daniel Ådin är i gymnasielärare men också kommunfullmäktiges ordförande i Skellefteå. Han har 
stor erfarenhet av föreningsarbete och av att driva frågor politiskt. Daniel Ådin tycker att 
argumentationsanalysen är en viktig fråga för att driva republikfrågan framåt och kan bland annat 
bidra till att utveckla den. Han tycker det är viktigt med en stor medlemsrörelse då det är den 
samhälleliga diskussionen vi måste vinna. 
 
Andre ersättare: Solveig Persson, 71 år, Stockholm 
Solveig Persson har en bred bakgrund och har jobbat mycket med både förhandling, 
förändringsledning och i eget företag. Den röda tråden genom hennes yrkesbana är 
förändringsledning, hur att öka engagemanget, hur att bli synligare samt hur att tillgängliggöra 
information mer både inåt och utåt. I kombination med hennes tidigare föreningserfarenhet tror 
vi hon blir en bra resurs i styrelsen. 
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11. Republikanska föreningens stadgar 
 
Antagna vid 2019 års kongress. 
 
§ 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. 
 
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. 
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§ 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, styrelsens propositioner, 
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 berättelser 
- Fastställande av resultat- och balansräkning 
- 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 
 
§ 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. 
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§ 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. 
 
§ 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. 
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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. 
  
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. 
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§ 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. 
 
§ 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. 
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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. 


