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Proposition 1 - Stadgeändring 

Sveriges Förenade HBTQ-studenters verksamhet drivs av bidragsmedel från Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Förbundsstyrelsen har med uppdrag från 

bidragsgivaren utformat förslag för ändring av förbundets stadgar vad gäller lokalavdelningarna. I 

enlighet med MUCF föreslås ett friställande av lokalavdelningarna där förbundsstyrelsen inte har 

beslutanderätt över lokalavdelningarnas tilläggsstadgar, som nu enligt normalstadga § 14 gör sig 

gällande. 

 

Nuvarande lydelse: 

§ 3 En lokalavdelning ska bestå av minst fem betalande medlemmar, alla 

medlemmar oavsett ålder anses dock som likvärdiga medlemmar. En 

lokalavdelning och dess medlemmar ska vara registrerade hos förbundet och ha 

antagit stadgar baserade på förbundets stadgar. En lokalavdelning ska vidare vara 

verksam och lokalavdelningens medlemmar ska besluta om lokalavdelningens 

verksamhet och ekonomi vid ett lokalavdelningsårsmöte. Lokalavdelningarna 

beslutar själva om sin organiseringsform. Varje lokalavdelning ska ha en 

lokalavdelningsansvarig med ansvar för medlemsregister och kontakt med 

förbundsstyrelsen. Lokalavdelningens verksamhet ska redovisas för förbundet i en 

verksamhetsredovisning. 

 

Föreslagen lydelse: 

§ 3 En lokalavdelning ska bestå av minst fem betalande medlemmar. Alla 

medlemmar är likvärdiga varandra. En lokalavdelning ska vara registrerad hos 

riksförbundet SFQ och redovisa antagna stadgar för förbundet. En lokalavdelnings 

medlemmar ska besluta om lokalavdelningens verksamhet och ekonomi vid ett 

lokalavdelningsårsmöte. Lokalavdelningarna beslutar själva om sin 

organiseringsform. Varje lokalavdelning ska ha en lokalavdelningsansvarig med 

ansvar för medlemsregister och kontakt med förbundsstyrelsen. Lokalavdelningens 

verksamhet rapporteras till förbundet i en verksamhetsredovisning årligen. 

 

Nuvarande lydelse: 

§ 7 En lokalavdelning kan uteslutas om denna inte efterföljer förbundets stadgar, 
motarbetar förbundets syfte eller på annat sätt genom sitt handlande skadar 
förbundet. Sittande förbundsstyrelse kan, sedan berörd lokalavdelning beretts 
tillfälle att yttra sig, fatta beslut om uteslutning. För uteslutning krävs minst två 
tredjedelars (2/3) majoritet. Uteslutningen bekräftas eller avslås av nästkommande 
förbundskongress. För sådant beslut krävs minst två tredjedelars (2/3) majoritet. 
Vid avslag ogiltigförklaras uteslutningen och lokalavdelningen eller det lokala 
nätverket kvarstår. Lokalavdelning eller lokalt nätverk vars uteslutning bekräftats av 
förbundskongressen kan inte ge anspråk på förbundets tillgångar.  
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Föreslagen lydelse: 

§ 7 En lokalavdelning kan uteslutas om denna inte efterföljer förbundets 
värdegrund, motarbetar förbundets syfte eller på annat sätt genom sitt handlande 
skadar förbundet. Sittande förbundsstyrelse kan, sedan berörd lokalavdelning 
beretts tillfälle att yttra sig, fatta beslut om uteslutning. För uteslutning krävs minst 
två tredjedelars (2/3) majoritet och beslutet är gällande fram till nästkommande 
förbundskongress. Vid förbundskongress bekräftas eller avslås förbundsstyrelsens 
beslut. För sådant beslut krävs minst två tredjedelars (2/3) majoritet. Vid avslag 
ogiltigförklaras uteslutningen och lokalavdelningen kvarstår. Lokalavdelning vars 
uteslutning bekräftats av förbundskongressen kan inte ge anspråk på förbundets 
tillgångar. 

 

Nuvarande lydelse: 

§ 9 En lokalavdelning som vill utträda ur förbundet ska skriftligen ansöka om detta 
till sittande förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen fattar beslut om utträdet och 
beslutet ska därefter fastställas av nästkommande förbundskongress. 
Lokalavdelning som begärt utträde ur förbundet kan inte utge anspråk på 
förbundets tillgångar. 

 

Föreslagen lydelse: 

§ 9 En lokalavdelning som vill utträda ur förbundet ska besluta om utträde och 
redovisa detta till sittande förbundsstyrelse. Utträdet konstateras vid nästkommande 
förbundskongress. Lokalavdelning som beslutat om utträde ur förbundet kan inte 
utge anspråk på förbundets tillgångar. 

 

Nuvarande lydelse 

§ 10 Lokalavdelning som inte uppvisat aktivitet på två år eller mer kan av 
förbundsstyrelsen anses ha avslutat sin lokala verksamhet. Förbundsstyrelsen fattar 
beslut om upphörande av lokalavdelning. Lokalavdelning vars lokala verksamhet 
upphört kan inte ge anspråk på förbundets tillgångar. 

 

Föreslagen lydelse: 

§ 10 Lokalavdelning som inte uppvisat aktivitet på två år eller mer kan av sittande 
förbundsstyrelse anses ha avslutat sin lokala verksamhet. Förbundsstyrelsen fattar 
beslut om upphörande av lokalavdelning inom förbundet. Vid beslut om upphörd 
verksamhet kan lokalavdelningen inte ge anspråk på förbundets tillgångar. 

 

 

 

Normalstadga 
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Nuvarande lydelse: 

§ 14 För lokalavdelning gäller dessa av förbundskongressen antagna normalstadgar. 
Antar lokalavdelningen stadgar som avviker från normalstadgan ska dessa, för att 
bli gällande, godkännas av förbundsstyrelsen. Ändring av lokalavdelningens stadgar 
kan beslutas endast vid ordinarie lokalavdelningsårsmöte, sådant beslut fattas med 
två tredjedelar (2/3) majoritet.  

 
 
Föreslagen lydelse: 
 

§ 14 För lokalavdelning som antagit tilläggsstadga redovisar detta skriftligen till 
förbundsstyrelsen. Ändring av lokalavdelnings stadgar kan beslutas endast vid 
ordinarie lokalavdelningsårsmöte, sådant beslut fattas med två tredjedelar (2/3) 
majoritet. 

 


