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§ 1.  Allmänna bestämmelser

MOMENT 1 Ändamål 
Unga Örnar är en självständig barn- och ungdomsor-
ganisation inom arbetarrörelsen där alla barn och 
unga är välkomna. Vi delar arbetarrörelsens grund-
läggande värderingar såsom allas lika värde, jämlikhet 
och solidaritet. 

Unga Örnar är en religiöst och partipolitiskt obun-
den organisation.

Demokrati är den metoden vi använder för att styra 
vår organisation, vi både lever och lär det. Vi ser vår 
omvärld med solidaritet och jämlikhet framför oss där 
de som lever där präglas av frihet och likaberättigande 
för alla människor och nationer.

Vi arbetar tillsammans; barn, ungdomar och vux-
na, gemensamt för barns rätt till en meningsfull fritid. 
Genom att skapa och bedriva verksamhet på områden 
som läger, kultur och idrott, på barn och ungas egna 
villkor, kan vi möjliggöra frihet och jämlikhet. 

Barn och ungas rätt till en jämlik barndom är nå-
got vi kämpar för, där vi står upp för barns lika villkor 
och möjligheter i livet. Alla barn ska ha rätt att vara 
barn och få sin röst hörd.

Internationellt ska Unga Örnar verka för att stärka 
barns rättigheter i världen.

MOMENT 2 Medlemmens rättigheter och 
skyldigheter

MOMENT 2.1 Inträde
Medlemskap i Unga Örnar är möjligt för alla som 
förbinder sig att följa förbundets stadgar och verka för 
dess ändamål. 

Medlem är den person som genom ett aktivt ställ-
ningstagande valt att söka medlemskap.

Medlemskapet gäller till och med den 31 december 
det år inträde begärs.  

Vid inträde i avdelning med avgift är medlemska-
pet under det första året avgiftsfritt, i de fall avdel-
ningen inte begär annat.

Förnyelse av medlemskap sker genom att bekräfta 
medlemskapet en gång årligen till förbundet.

MOMENT 2.2 Medlemskap
Medlemskapet erhålls i en avdelning och ett di-
strikt. Medlemskapet är det som ligger till grund när 
ombudsfördelning fastställs och ombud ska väljas 
inom Unga Örnar. Medlem har rätt att flytta sitt 
medlemskap genom att meddela detta till förbundet. 
Medlem kan endast vara medlem i ett distrikt och en 
avdelning samtidigt.

Medlem har rätt att delta och närvara vid alla 
avdelningars aktiviteter med yttranderätt samt 
förslagsrätt i utbyte mot att medlemmen kan styrka 
sitt medlemskap.

MOMENT 2.2.1 Valbarhet
Alla medlemmar i Unga Örnar och Unga Örnars 
Vänner är valbara till förtroendeuppdrag inom Unga 
Örnar. Undantaget är vid val av ombud, då endast 
medlem i Unga Örnar är valbar.

Medlem är valbar till förtroendeuppdrag i det 
distrikt som medlemskapet är skrivet. 

Inom Unga Örnars organisationsled eftersträvas 
jämn könsfördelning och att en majoritet av de förtro-
endevalda är upp till 25 år.

MOMENT 2.3 Avgift
Varje enskild avdelning har rätt att besluta om uttag 
av medlemsavgift från sina medlemmar. Avdelningar 
beslutar om detta på respektive medlemsmöte eller 
årsmöte. Vid beslut om uttag av avgift ska detta med-
delas förbundet innan den sista oktober. 

MOMENT 2.4 Utträde
Utträde ur förbundet sker genom anmälan till förbun-
det eller när medlemskapet löpt ut.

 MOMENT 2.5 Uteslutning ur förbundet
Medlem som väljer att inte följa Unga Örnars stadga, 
principer, mål och syfte eller agerar på ett sätt som 
grovt skadar organisationen kan uteslutas av för-
bundsstyrelsen med tre fjärdedelars (3/4) majoritet. 
Ett sådant beslut ska föregås av kontakt med berörd 
medlem och distrikt.

MOMENT 2.6 Unga Örnars Vänner
Medlem i organisationen Unga Örnars Vänner har 
rätt att säga sin åsikt och lägga förslag vid Unga 
Örnars medlemsmöten och årsmöten. Medlem i Unga 
Örnars Vänner äger inte rösträtt i Unga Örnar, med 
undantag inom valbara förtroendeuppdrag. Medlem 
i Unga Örnars Vänner har rätt att delta på aktiviteter 
och vara ledare inom Unga Örnars verksamhet.

MOMENT 3 Att påverka Unga Örnar
Inom Unga Örnar har varje enskild medlem rätt att 
påverka beslut. Varje medlem har en röst vid både 
beslut och personval. I vissa fall sker denna påverkan 
genom ombud och representanter samt i andra fall 
direktdemokratiskt. 

Det åligger styrelsen inom varje organisationsled att 
se till att ingen medlem räknas flera gånger vid beslut 
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och personval. Medlem kan endast vara ombudsgrun-
dande i det distrikt och den avdelning medlemmen 
har sitt medlemskap skrivet.

MOMENT 3.1 Möten
Alla möten ämnade till att fatta beslut ska ge berörda 
medlemmar möjlighet till jämlika förutsättningar 
till deltagande och påverkan. Varje organisationsleds 
styrelse ansvarar för att mötesformerna motsvarar 
detta syfte.

MOMENT 3.2 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för 
de beslut som enligt stadgarna fattas på annat sätt. 
Vid lika antal röster sker avgörandet genom lottning. 
Detta gäller inte vid omröstningar i styrelser där avgö-
randet vid lika röstetal sker genom mötesordförandens 
utslagsröst. 

Alla personval ska ske genom sluten omröstning 
om någon röstberättigad så begär. Godkänd röstsedel 
ska uppta lika många namn som det antal mandat 
som omröstningen gäller. För att vara vald krävs att 
kandidaten får mer än hälften av vid valet fastställda 
godkända röster. Om detta röstetal inte uppnåtts 
förrättas omval mellan de som erhållit den högsta 
röstetalen. Vid omval kvarstår högst dubbelt så många 
kandidater som det antal mandat valet gäller. Vid 
valet gäller relativ majoritet. Vid lika röstetal i omval 
sker avgörandet genom lottning.

MOMENT 3.3 Protokoll
Beslutande möten inom Unga Örnar ska ha förda pro-
tokoll där datum, plats, närvarande samt vad mötet 
beslutade tydligt ska framgå. Protokollet ska justeras 
av minst en (1) närvarande ledamot samt mötesordfö-
rande om inget annat nämns i dessa stadgar.

MOMENT 3.4 Motioner
Varje enskild medlem har rätt att lägga en motion till 
avdelning, distrikt eller förbund.

Motionerna ska behandlas av respektive styrelse 
och, om så medlem begär, skickas vidare till högre 
beslutande organ, enligt gällande regler för detta. 
Varje avdelning och distrikt kan lägga motioner till 
förbundet.

MOMENT 3.5 Proportionalitet
Vid hänvisning till fördelning av ombud proportioner-
ligt menas en enkel proportionalitet, där fördelningen 
sker efter direkt andel av det totala underlaget.

MOMENT 3.6 Kallelser
Kallelser till årsmöten, samt andra möten där dessa 
stadgar reglerar att kallelse ska skickas ut, ska skickas 
till samtliga berörda röstberättigade medlemmar indi-
viduellt och skriftligt. Varje organisationsleds styrelse 
ansvarar för att det sker. 

MOMENT 3.7 Medlemsregisteransvarig
Varje organisationsleds styrelse, förutom förbunds-
styrelsen, ska utse en medlemsregisteransvarig. Efter 
avtal ingåtts ges denne tillträde till det egna organisa-
tionsledets medlemsregister. Medlemsregisteransvarig 
ansvarar för att uppgifter som går att hänföra till 
person behandlas på ett aktsamt och restriktivt sätt 
för att dessa uppgifter inte ska spridas i större grad än 
vad som anses nödvändigt för att en verksamhet ska 
fungera.

MOMENT 3.8 Firmateckning och fullmakter
Styrelsen utser teckningsrätter för organisationsledets 
firma och bank som tecknas två i förening. Om någon 
av dem som utses är under 18 år, krävs vårdnadshava-
res medgivande. Minst en av dem som utses ska vara i 
myndig ålder.

MOMENT 3.9 Jäv
Förtroendevald eller anställd inom Unga Örnar ska 
anses jävig i beslutsposition eller där det finns någon 
särskild omständighet som kan rubba förtroendet för 
personens opartiskhet. Den som är jävig får inte delta 
i beslutet.

MOMENT 4 Personal
Anställd ska omfattas av ett kollektivavtal och vara 
medlem i Unga Örnar eller Unga Örnars Vänner. 
Personal är inte valbar till styrelser inom Unga Örnar.

MOMENT 4.1 Arbetsuppgifter
För anställd personal ska den anställande styrelsen 
upprätta anställningsföreskrifter. Personal ska i över-
ensstämmelse med dessa stadgar samt av styrelse och 
årsmöten fattade beslut fullgöra föreskrivna arbets-
uppgifter. 

MOMENT 4.2 Personalansvarig
Alla i styrelsen har ett kollektivt arbetsgivaransvar 
enligt gällande lagstiftning. Inom en styrelse ska en 
ledamot utses att vara personalansvarig med arbetsled-
ning. Den personalansvarige handhar frågor som rör de 
anställdas arbetstider, avtal och övriga personalfrågor.
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MOMENT 5 Fast egendom
Vid köp eller avyttrande av fast egendom tillhörande 
distrikt, krets eller avdelning ska detta ske i samråd 
med förbundsstyrelsen.

MOMENT 6 Kontroll och revision 

MOMENT 6.1 Revisorernas uppgift
I överensstämmelse med dessa stadgar, ska revisorer-
na granska styrelsens verksamhet och ekonomiska 
förvaltning, genom att genomföra revision av räken-
skaperna och avge revisionsberättelse till årsmötet/
kongressen.

MOMENT 6.2 Sammansättning förbundet
Av förbundskongressen ska tre (3) förtroendevalda 
ordinarie revisorer väljas för samma tid som den sty-
relse de ska granska. De valda ersättarna ska vara lika 
många till antalet som de ordinarie. Ersättare inträder 
vid förhinder för ordinarie revisor i den ordning som 
beslutas av kongress. Auktoriserade revisorer väljs av 
förbundsstyrelsen efter samråd med de förtroendeval-
da revisorerna. 

MOMENT 6.3 Sammansättning distrikt, krets 
och avdelning
Av årsmöte ska revisorer väljas för samma tid som den 
styrelsen de ska granska. I avdelningar, kretsar samt 
distrikt ska två (2) revisorer väljas. De valda ersättar-
na ska vara lika många till antalet som de ordinarie. 
Ersättare inträder vid förhinder för ordinarie revisor 
i den ordning som beslutas av årsmötet. Vid använ-
dande av auktoriserade revisorer väljs de av respektive 
organisationsleds styrelse efter samråd med de förtro-
endevalda revisorerna. 

MOMENT 6.4 Revisionstidpunkt
Revisionen ska äga rum efter varje räkenskapsår samt 
vid andra tidpunkter revisorerna finner lämpligt.

MOMENT 6.5 Förbundsrevision
Förbundsstyrelsen kan om särskilda skäl förefaller fat-
ta beslut om att genomföra revision av distrikt, krets 
eller avdelnings räkenskaper och förvaltning. Dessa är 
då inför förbundet skyldiga att redovisa erforderliga 
handlingar.

Förbundsstyrelsen har rätt att medverka vid gransk-
ning av distrikts räkenskaper och förvaltning och är 
skyldiga att göra detta då ansvarsfrihet inte beviljats 
av distriktsårsmötet.

§ 2. Avdelning

En avdelning har till uppgift att utifrån intresse, akti-
vitet eller geografiskt område samla medlemmar i en 
förening. Målet är att bedriva regelbunden verksam-
het som gagnar Unga Örnars ändamål. 

En avdelning kan bildas och styrelse tillsättas 
då medlemsantalet uppgår till tre (3) medlemmar. 
Avdelningen ska samarbeta med distriktsstyrelse och 
närstående organisationer. 

MOMENT 1 Avdelningens årsmöte
Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
Årsmötet ska hållas före februari månads utgång. 
Kallelse samt dagordning ska skickas ut till avdel-
ningens samtliga röstberättigade medlemmar samt de 
som varit medlemmar till och med den 31 december 
föregående år. Detta ska ske senast två (2) veckor före 
dagen för årsmötet.
På årsmötet ska följande frågor behandlas:
a) Styrelsens berättelse
b) Ekonomisk berättelse
c) Revisorernas berättelse
d) Frågan om ansvarsfrihet
e) Motioner
f) Propositioner
g) Personval
h) Stadgar

MOMENT 2 Medlemsmöte
Styrelsen har möjlighet att kalla till medlemsmöten 
för att ta beslut, eller om hälften av medlemmarna så 
begär. Kallelse sker på samma sätt som inför årsmö-
tet. Medlemsmöte behandlar ärenden och frågor som 
mellan årsmöten är lämpliga.

 MOMENT 3 Avdelningsstadgar
Avdelningens årsmöte ska fastställa stadgar för avdel-
ningen. Dessa ska utgå från förbundets normalstadga 
för avdelningar och eventuella tillägg får inte strida 
mot förbundsstadgarna.

MOMENT 4 Valberedning
Valberedningen har till uppgift att bereda de person-
val som under kommande årsmöte äger rum, detta 
med utgångspunkt i att samla in synpunkter och 
nomineringar från medlemmar.

Årsmötet väljer vilka som ska ingå i valberedning-
en, med minst två (2) ledamöter varav en (1) samman-
kallande.

Valberedningen lägger inte förslag på kandidater 
till nästkommande valberedning.
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MOMENT 5 Styrelsen
Årsmötet väljer en styrelse med mandatperioden 
ett (1) år. Styrelsen är ansvarig för verksamheten, 
administrationen och demokratin i avdelningen. 
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) ledamöter. Ordfö-
rande och kassör väljs särskilt. 

Mellan årsmötena är styrelsen avdelningens högsta 
beslutande organ och ansvarar för studier, personal 
och för att det upprättas en budget samt verksam-
hetsplan i avdelningen. Styrelsen är inför årsmötet 
ansvarig för förvaltningen.

Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsens 
möten. Extra styrelsesammanträde ska hållas om en 
tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så begär.

En styrelse är beslutsför då fler än hälften av leda-
möterna är närvarande. 

Styrelsen ska inför årsmötet skriftligen avge en 
redogörelse över det gångna verksamhetsåret samt en 
berättelse över den ekonomiska förvaltningen. 

MOMENT 6 Verksamhetsår
Avdelningens verksamhetsår utgörs av kalenderår.

MOMENT 7 Extrainsatt årsmöte
Avdelningens styrelse kan kalla till ett extrainsatt 
årsmöte eller om en tredjedel (1/3) av avdelningens 
medlemmar så begär. Ett extrainsatt årsmöte kan 
endast behandla frågor som föranlett dess inkallande. 

MOMENT 8 Verksamhetsredovisning
Avdelningsstyrelsen ska varje år efter årsmötets 
hållande avge en redovisning om verksamheten, den 
ekonomiska förvaltningen, samt revisionsberättelse till 
distrikt- och förbundsstyrelse.

§ 3. Distrikt
Avdelningar sammansluter sig i distrikt av förbunds-
styrelsen fastställda geografiska områden och namn. 
Distriktets uppgift är att stödja och organisera avdel-
ningarna samt erbjuda utbildningar i det geografiska 
området. Tillsammans med förbundsstyrelse ska ett 
nära samarbete upprätthållas.

MOMENT 1 Distriktsstyrelsen
Distriktsårsmötet ska välja en styrelse med en man-
datperiod som årsmötet beslutar.
Styrelsen är ansvarig för verksamheten, administratio-
nen och demokratin i distriktet.

Distriktsstyrelsen ska bestå av minst fem (5) leda-
möter. Ordförande och kassör väljs särskilt.

Styrelsen utser inom sig ansvariga för studier och 
medlemsregistret.

Mellan årsmöten är distriktsstyrelsen distriktets 
högsta beslutande organ och ansvarar för studier, 
personal och för att det upprättas en budget samt 
verksamhetsplan i distriktet. Styrelsen är inför 
årsmötet ansvarig för förvaltningen.

Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsens 
möten. Extra styrelsesammanträde ska hållas om en 
tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så begär.

En styrelse är beslutsför då fler än hälften av leda-
möterna är närvarande. 

MOMENT 2 Distriktsstadgar
Distriktsårsmötet ska fastställa stadgar för distrik-
tet. Dessa ska utgå från förbundets normalstadga 
för distrikt och eventuella tillägg får inte strida mot 
förbundsstadgarna.

MOMENT 3 Verksamhetsår
Distriktets verksamhetsåret utgörs av kalenderår.

MOMENT 4 Verksamhetsredovisning
Distriktsstyrelsen ska till förbundsstyrelsen varje 
år efter årsmötets hållande avge en redovisning om 
verksamheten, den ekonomiska förvaltningen, stadgar, 
bokslut och balansräkningar samt revisionsberättelse. 
Distriktsstyrelsen ska tillhandahålla förbundsstyrelsen 
information om förtroendevalda i distriktet.

MOMENT 5 Distriktsårsmötet
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårs- 
mötet. 

Årsmötet sammankallas på tid och plats bestämd 
av distriktsstyrelsen, där ombuden ska välja styrelse, 
valberedning och revisorer. 

Distriktsstyrelsen är ansvarig för årsmötets genom-
förande och ska inför denna avge en skriftlig redogö-
relse över det gångna verksamhetsåret samt en berät-
telse över den ekonomiska förvaltningen. 

Årsmötet ska hållas före utgången av april månad.

På distriktsårsmötet ska följande frågor behandlas:
a) Styrelsens berättelse
b) Ekonomisk berättelse
c) Revisorernas berättelse
d) Frågan om ansvarsfrihet
e) Motioner
f) Propositioner
g) Personval
h) Ombudstak till nästkommande årsmöte
i) Stadgar
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MOMENT 5.1 Ombudsfördelning
Avdelningarna äger rätten att till varje distriktsårsmö-
te skicka minst ett (1) grundombud. Årsmötet beslu-
tar om antalet grundombud tilldelat avdelningarna. 
Utöver detta kan varje avdelning erhålla ombud som 
står i proportion till dess medlemsantal. Ombuds-
fördelningen utgår från antalet medlemmar den 31 
december föregående år.  

Distriktet fastställer vid varje distriktsårsmöte om-
budstaket för nästkommande årsmöte.

MOMENT 5.2 Ombudsval
Inför en distriktsårsmötet ansvarar avdelningen för 
att ett val anordnas för avdelningens medlemmar. 
Avdelningarna genomför detta antingen genom att 
uppta frågan vid årsmötet eller ett stadgeenligt kallat 
medlemsmöte. 

Valda ombud och ersättare ska vara inrapportera-
de till distriktet senast tre (3) veckor före dagen av 
årsmötet.

MOMENT 5.3 Kallelse
Inför årsmötet ska distriktsstyrelsen skicka en kallelse 
till avdelningarna senast sex (6) veckor före årsmötets 
öppnande. 

MOMENT 5.4 Motioner
Alla motioner avsedda att behandlas på årsmötet ska 
vara distriktsstyrelsen skriftligen tillhanda senast tre 
(3) veckor före årsmötets öppnande. Årsmötet kan 
besluta om att uppta sent inkomna motioner för be-
handling på årsmötet.

MOMENT 5.5 Utskick av årsmöteshandlingar
Motioner tillsammans med distriktsstyrelsens utlå-
tande över dem samt distriktsstyrelsens propositioner 
ska vara ombud tillhanda senast två (2) veckor innan 
årsmötets öppnande.

MOMENT 5.6 Valberedning
Valberedningen har till uppgift att bereda de person-
val som under kommande årsmötet äger rum, detta 
med utgångspunkt i att samla in synpunkter och 
nomineringar från medlemmar.

Årsmötet väljer vilka som ska ingå i 
valberedningen, med minst två (2) ledamöter varav en 
(1) sammankallande. 

Valberedningen lägger inte förslag på kandidater 
till nästkommande valberedning.

§ 4. Förbundet

Förbundet utgörs av alla anslutna medlemmar. För-
bundets ändamål beskrivs i § 1 MOMENT 1.

MOMENT 1 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets 
högsta beslutande organ som har hand om ledningen 
av förbundets verksamhet i överensstämmelse med 
stadgar och ändamål samt fastställda ramar. 

Förbundsstyrelsen är inför varje kongress ansvarig 
för sin förvaltning. Inför varje kongress ska en redo-
visning över förbundets verksamhet samt ekonomiska 
förvaltning presenteras.

Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande samt 
elva (11) av kongressen valda ledamöter samt för-
bundssekreteraren som självskriven ledamot. Ordfö-
rande väljs särskilt.

Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsens 
möten. Extra styrelsesammanträde ska hållas om en 
tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så begär.

En styrelse är beslutsför då fler än hälften av leda-
möterna är närvarande. 

MOMENT 2 Utskott, kommittéer och arbets-
grupper
Förbundsstyrelsen har rätt att utse utskott, kommit-
téer och arbetsgrupper. Dessa är redovisningsskyldiga 
inför förbundsstyrelsen.

MOMENT 3 Kongressen
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. 
Den sammanträder vart tredje år, före den sista augusti.
 
På kongressen ska följande frågor behandlas: 
a) Styrelsens berättelse
b) Ekonomisk berättelse
c) Revisorernas berättelse
d) Frågan om ansvarsfrihet
e) Motioner
f) Propositioner
g) Personval

MOMENT 3.1 Sammansättning och rösträtt
Kongressen består av etthundrafem (105) valda om-
bud med rösträtt. Distrikten väljer etthundra (100) av 
dessa ombud och Unga Örnars vänners riksorganisa-
tion utser fem (5) ombud. 

Varje ombud har en röst.
Rösträtten får inte överlåtas. Förbundsstyrelse, och 

revisorer som närvarar på kongressen har där yttran-
de- och förslagsrätt.
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MOMENT 3.2 Kallelse
Inför kongressen ska kallelse skickas ut av förbunds-
styrelsen skriftligen till distrikten och avdelningarna 
senast åtta (8) månader före kongressens öppnande.

MOMENT 3.3 Motioner
Alla motioner, avsedda att behandlas av kongressen, 
ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två (2) 
månader innan kongressens öppnande.

Motioner kan väckas av varje enskild medlem eller 
till förbundet ansluten avdelning och distrikt.

En motion ska behandlas av ett avdelnings- och/
eller distriktsårsmöte som med ett eget yttrande vida-
rebefordrar den till kongressen.

Till kongressen har Unga Örnars Vänners riksorga-
nisation rätt att skicka in motioner.

MOMENT 3.4 Utsändning av kongresshand-
lingar
Senast en (1) månad före kongressens öppnande ska 
förbundsstyrelsen skicka ut samtliga kongresshand-
lingarna till ombuden och distrikten. 
 
Kongresshandlingar som ska vara utskickade:
a) Dagordning
b) Arbetsordning
c) Redovisning för kongressperioden
d) Styrelsens berättelse
e) Revisionsberättelse
f) Inkomna motioner samt förbundsstyrelsens  
 utlåtande över dessa
g) Propositioner

MOMENT 3.5 Presidium
Kongressen ska välja minst två (2) ordföranden och 
minst två (2) sekreterare, vilka har till uppgift att leda 
kongressens förhandlingar.

MOMENT 3.6 Protokolljusterare och 
rösträknare
Kongressens ska välja tre (3) protokolljusterare och 
fem (5) rösträknare.

MOMENT 3.7 Valberedning
Kongressen väljer en valberedning på fem (5) ledamö-
ter varav en (1) sammankallande.

Valberedningen har till uppgift att bereda de 
personval som under kommande kongress äger rum, 
detta med utgångspunkt i att samla in synpunkter och 
nomineringar från avdelningar, distrikt och medlem-
mar. 

Unga Örnars Vänners riksförbund har nomine-
ringsrätt till förbundsstyrelsen.

Eventuella fyllnadsval till förbundsstyrelsen under 
mandatperioden har valberedningen till uppdrag att 
bereda.

Valberedningen lägger inte förslag på kandidater 
till nästkommande valberedning.

MOMENT 3.8 Extra kongress
Om distrikt vilka tillsammans företräder minst två 
tredjedelar (2/3) av förbundets medlemsantal så begär, 
ska en extra kongress hållas. Begäran om detta ska 
ske skriftligen och skickas till förbundsstyrelsen. 
Beslut om extra kongress kan även fattas av 
förbundsstyrelsen.

Extra kongress kan endast behandla de frågor som 
föranlett dess inkallande. Till extra kongress kallas 
femtio (50) ombud i enlighet med ordinarie kongress-
beräkning av ombudsfördelning, samt tre (3) ombud 
från Unga Örnars Vänner. Vid extra kongress ska kal-
lelse vara utskickad senast två (2) månad före kongres-
sens hållande. Förbundsstyrelsen fastställer motionstid 
samt tider för nomineringar och val vid extrainsatt 
kongress. Handlingar ska vara utskickade senast två 
(2) veckor innan extra kongressens öppnande.

MOMENT 4 Val av kongressombud

MOMENT 4.1 Ombudsfördelning
Underlag för representation till kongressen utgörs av 
antalet medlemmar Unga Örnar-distrikten haft under 
kongressperioden samt Unga Örnars Vänners riksor-
ganisation.

Varje distrikt erhåller först vardera två (2) grun-
dombud. De återstående ombuden fördelas mellan 
distrikten proportionellt efter antalet medlemmar den 
31 december för var och ett av åren mellan kongress. 
Är två eller fler distrikt lika berättigade att erhålla 
mandat, ska lottning ske.

MOMENT 4.2 Förslag till kongressombud
Förslag till kongressombud äger varje avdelning eller 
medlem rätt att skriftligen skicka in till distriktssty-
relsen. Föreslagen kandidat kan inte vägras plats på 
den officiella valsedeln.

Distriktsstyrelsen ansvarar för att fastställa nomine-
ringstid och slutdatum för detta. 

MOMENT 4.3 Valsätt
Distriktsstyrelsen är ansvarig för val av kongressom-
bud och att valen genomförs i enlighet med dessa 
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stadgar. Val av ombud ska ske under distriktets 
årsmöte. På valsedeln ska valberedningen lista de 
föreslagna kandidaterna i bokstavsordning. Ombuden 
markerar de namn som de vill rösta på. De kandidater 
med flest antal röster blir valda ombud. Lika många 
ersättare som ordinarie ska väljas och numreras i 
fallande ordning.

En röstsedel som innehåller fler eller färre namn än 
valet gäller anses ogiltig. 

Under årsmötet ska antalet ombud tilldelat distrik-
tet väljas med reservationen, att så långt som det går, 
vara i åldern 18 år eller yngre.

Ombuden bör som äldst vara 25 år med undantag 
för Unga Örnars Vänner. Jämn könsfördelning ska 
eftersträvas.

MOMENT 5 Distriktsråd
Distriktsråd är ett organ där alla distriktsordföranden 
eller annan utsedd person ska samråda över frågor av 
större vikt som uppkommer mellan kongresserna. Di-
striktsrådet fattar beslut om fyllnadsval till förbunds-
styrelsen och i frågor som kongressen ålagt samrådet. 

§ 5. Krets
Avdelningar har rätt att sammansluta sig i kretsar. 
En Unga Örnar-krets utgörs av de avdelningar som 
gått samman. Bildandet av ny krets ska godkännas av 
förbundsstyrelsen.

Kretsens uppgift är att samordna och stötta dess 
sammanslutna avdelningar med ekonomisk och admi-
nistrativ förvaltning.

En krets kan bildas och styrelse tillsättas då minst 
två (2) avdelningar valt att sammansluta sig efter 
beslut vid var och ett av respektive avdelnings årsmöte 
eller medlemsmöte.

MOMENT 1 Kretsstyrelsen
Kretsårsmötet ska välja en styrelse med en mandatpe-
riod vilket årsmötet beslutar.

Styrelsen är ansvarig för verksamheten, administra-
tionen och demokratin i organisationen.

Kretsstyrelsen ska bestå av minst fem (5) ledamö-
ter. Ordförande och kassör väljs särskilt.

Mellan kretsårsmötena är styrelsen kretsens högsta 
beslutande organ och ansvarar för studier, personal 
och att det upprättas en budget samt verksamhets-
plan. Styrelsen är inför kretsårsmötet ansvarig för 
förvaltningen.

Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsens 
möten. Extra styrelsesammanträde ska hållas om en 
tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så begär.

En styrelse är beslutsför då fler än hälften av leda-
möterna är närvarande.

MOMENT 2 Kretsstadgar
Kretsens årsmöte ska fastställa stadgar för kretsen. 
Dessa ska utgå från förbundets normalstadga för krets 
och eventuella tillägg får inte strida mot förbunds-
stadgan.

Tillägg i stadga utöver förbundets normalstadga ska 
skickas in till förbundsstyrelsen för godkännande.

MOMENT 3 Verksamhetsår
Verksamhetsår utgörs av kalenderår.

MOMENT 4 Kretsårsmötet
Kretsens högsta beslutande organ är kretsårsmötet.

Kretsårsmötet sammankallas på tid och plats vald 
av kretsstyrelsen, där ombuden ska välja styrelse, 
valberedning samt revisorer. Årsmötet ska hållas före 
mars månads utgång.

På kretsårsmötet ska följande frågor behandlas:
a) Styrelsens berättelse
b) Ekonomisk berättelse
c) Revisorernas berättelse
d) Frågan om ansvarsfrihet
e) Motioner
f) Propositioner
g) Personval
h) Ombudstak till nästkommande årsmöte
i) Stadgar

MOMENT 4.1 Ombudsfördelning
Avdelningarna äger rätten att till varje kretsårsmöte 
skicka minst (1) grundombud. Kretsårsmötet beslutar 
om tilldelat grundombud för avdelningarna. Utöver 
detta kan varje avdelning erhålla ombud som står i 
proportion till dess medlemsantal. Ombudsfördel-
ningen utgår från antalet medlemmar den 31 decem-
ber föregående år.  

Kretsen fastställer vid varje årsmöte ombudstaket 
för nästkommande kretsårsmöte.

MOMENT 4.2 Kallelse
Inför årsmötet ska av kretsstyrelsen en kallelse skriftli-
gen skickas ut till avdelningarna senast fyra (4) veckor 
före årsmötets öppnande. 
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MOMENT 4.3 Motioner
Alla motioner avsedda att behandlas på årsmötet ska 
vara kretsstyrelsen skriftligen tillhanda senast två (2) 
veckor före årsmötets öppnande. Årsmötet kan besluta 
om att uppta sent inkomna motioner för behandling 
på årsmötet.

MOMENT 4.4 Utsändning av årsmötes- 
handlingar
Motioner tillsammans med kretsstyrelsens utlåtande 
över dem samt kretsstyrelsens propositioner ska vara 
ombud tillhanda senast en (1) vecka innan årsmötets 
öppnande.

MOMENT 4.5 Valberedning
Valberedningen har till uppgift att bereda de person-
val som under kommande årsmöte äger rum, detta 
med utgångspunkt i att samla in synpunkter och 
nomineringar från medlemmar.

Årsmötet väljer vilka som ska ingå i 
valberedningen, med minst två (2) ledamöter varav en 
(1) sammankallande.

Valberedningen lägger inte förslag på kandidater 
till nästkommande valberedning.

§ 6. Tolkning och stadgeändring
MOMENT 1 Stadgetolkning
Tvister gällande tolkning av dessa stadgar hänskjuts 
till förbundsstyrelsen.

MOMENT 2 Stadgeändring
Stadgeändring kräver två tredjedelars (2/3) majoritet 
av kongressombuden. 

MOMENT 3 Tillägg till stadgarna
Avdelningar och distrikt ska anta stadgar men kan 
göra stadgetillägg som inte är fastslagen av förbunds-
kongressen. Sådan tilläggstadga får dock inte strida 
mot förbundskongressens beslut eller mot ovanstående 
organisationsleds stadgar.

För antagande av tilläggsstadgar fodras beslut av 
årsmöte eller två (2) av varandra följande medlemsmö-
ten. Tilläggstadgar ska delges distrikts- och förbunds-
styrelse. Tvister rörande tolkning och tillämpning av 
dessa stadgar hänskjuts till förbundsstyrelsen.

§ 7. Upplösning av  
organisationsled

MOMENT 1 Upplösning av avdelning
Beslut om upplösning av avdelning ska fattas med två 
tredjedelars majoritet (2/3) under avdelningens års- 
eller medlemsmöte.

Vid upplösning av avdelning tillfaller tillgångar och 
handlingar berörd krets.

Om krets saknas tillfaller dess tillgångar och hand-
lingar berört distrikt.

MOMENT 2 Upplösning av krets
Beslut om upplösning av krets ska fattas med två tred-
jedelars majoritet (2/3) under kretsens årsmöte.

Vid upplösning av kretsorganisation tillfaller 
tillgångar och handlingar dess sammanslutna avdel-
ningar.

Om avdelningar saknas tillfaller dess tillgångar och 
handlingar berört distrikt.

MOMENT 3 Upplösning av distrikt
Distrikt kan inte upplösas om förbundsstyrelsen utta-
lat en önskan om dess bibehållande.
Beslut om upplösning av distrikt ska fattas med två 
tredjedelars majoritet (2/3) under distriktets årsmöte.

Vid upplösande av distrikt tillfaller dess tillgångar 
och handlingar förbundet.

MOMENT 4 Upplösning av förbund
Beslut om upplösning av förbund ska fattas med två 
tredjedelars majoritet (2/3) under två på varandra 
följande kongresser. 

Vid upplösning av förbundet tillfaller dess tillgång-
ar och handlingar Unga Örnars Vänners Riksorgani-
sation.
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