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Stadgar 

Antagna vid årsmöte 22 maj 2011 
Reviderade vid årsmöte 20 mars 2022 

 

§ 1 ÄNDAMÅL 
 

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND är en ideell förening, politiskt och 

fackligt obunden sammanslutning av svenska kust- och skärgårdsföreningar, 

med säte i Sverige. Förbundet skall vara ett samarbetsorgan för anslutna 

medlemsföreningar och verka för en året runt levande kust och 

skärgårdsbygd. Förbundet skall i generella frågor företräda den bofasta kust- 

och skärgårdsbefolkningen inför myndigheter, politiska samhällsorgan och 

organisationer. Dessutom skall förbundet vara ett erfarenhetsforum för 

medlemsföreningarna, men får ej utöva styrande påverkan inom 

medlemsförenings verksamhetsområde. 

 
§ 2  MEDLEMSKAP 
 

Till medlem i SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND kan antas: 
 

1) Kust- och skärgårdsförening, som är politiskt och fackligt obunden, som är 

ideell i sin verksamhet och i vidaste mening arbetar för den bofasta kust- och 

skärgårdsbefolkningens möjligheter att leva och verka i sin bygd och som i 

detta sammanhang tar på sig ett nationellt eller regionalt ansvar. Förening 

med endast ett intresse för sitt ändamål, må ej vara medlem. Medlemskap 

sökes hos förbundet och kan beviljas av dess Representantskap. 

Medlemsförening som bryter mot dessa stadgar eller på annat vis motarbetar 

förbundets ändamål kan avstängas från medlemskap och uteslutas ur 

förbundet. Innan sådant beslut fattas skall medlemsföreningen ges möjlighet 

till förklaring i ärendet. 
 

2) Förbundet kan även ha direkt anslutna personliga medlemmar. Dessa har 
förslags- och yttranderätt vid årsstämma, men ej rösträtt.  

 
§ 3  MEDLEMSAVGIFT 
 

Medlemmar betalar årlig medlemsavgift till förbundet. Avgiften fastställs av 

höststämman året innan och inbetalning skall ske på tid som samtidigt 

beslutas, dock senast före årsstämman. 

Inbetald medlemsavgift återbetalas ej vid utträde eller uteslutning. 
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§ 4 REPRESENTANTSKAP 
 

Förbundets högsta beslutande organ är Representantskapet. Detta består av 

delegater från medlemsföreningarna.  

Varje medlemsförening har rätt att utse två delegater till Representantskapet, 

utom medlemsföreningen för Stockholms skärgård, för Göteborgs- och 

Bohusläns skärgård, samt för SURF Skärgårdens Unga, som alla har rätt att 

utse fyra. Delegater skall vara skärgårdsbor enlig medlemsföreningens 

uppfattning. 

Varje delegat har en röst vid omröstningar i Representantskapet. Vid lika 

röstetal äger ordföranden utslagsrösten, utom vid personval då lotten avgör. 

Representantskapet är beslutfört då mer än hälften av antalet delegater är 

närvarande.  

 
§ 5 KOSTNADER 
 

Förbundet betalar delegaternas resor och uppehälle vid deltagande i 

Representantskapets möten om inte förbundet beslutar annat. 

 
§ 6 STYRELSE 
 

Förbundets styrelse är högsta beslutande organ när Representantskapet inte är 

samlat. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare fem 

ledamöter. Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

 
§ 7 MANDATTIDER 
 

Mandattiden för styrelsens ledamöter är två år utom för ordförande och vice 

ordförande som väljs vid varje årsstämma.  

 
§ 8 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA 

Årsstämma 

 

1. Stämman öppnas 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

4. Val av ordförande för stämman 

5. Val av sekreterare för stämman 

6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar 

10. Fastställande av resultatdisposition 
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11. Ansvarsfrihet för förvaltningen av föregående verksamhetsår 

12. Verksamhetsplan för verksamhetsperioden 

13. Arvoden för styrelseledamöter  

14. Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen 

15. Val av övriga styrelseledamöter 

16. Val av revisor samt minst en ersättare 

17. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande 

18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman 

19. Ärenden som väcks genom motion 

20. Stämman avslutas 

 

Höststämma 

1. Stämman öppnas 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

4. Val av ordförande för stämman 

5. Val av sekreterare för stämman 

6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 

7. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsperiod 

8. Fyllnadsval 

9. Ärenden som styrelsen förelägger höststämman 

10. Ärenden som väcks genom motion 

11. Stämman avslutas 

 
§ 9 SAMMANTRÄDEN 
 

Förbundets årsstämma hålls under första kvartalet. Representantskapet 

sammanträder minst ytterligare en gång per år.  

Till extra stämma kallas om mer än hälften av förbundet medlemsföreningar 

begär detta hos styrelsen.  

Styrelsen konstituerar sig vid ett sammanträde efter årsstämman.  

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst sex gånger per år.   
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§ 10 PROTOKOLL 
 

Protokoll skall i sedvanlig ordning föras från årsstämma och sammanträden 

med Representantskapet samt styrelsemöten och i justerad form sändas till 

medlemsföreningarna  

 
§ 11 VALBEREDNING 
 

Förslag rörande val av förbundets styrelse bereds av en valberedning, 

bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande. 

Varje medlemsförening har rätt att lämna två förslag på styrelseledamöter.  

Valberedningen har rätt att dessutom föreslå ytterligare tre personer. Inom 

denna krets av nominerade föreslår valberedningen ledamöter till styrelsen 

inklusive förslag på ordförande och vice ordförande.  

 

§ 12 KALLELSE 
 

Kallelse till Representantskapets ordinarie stämmor får tidigast ske två 

månader i förväg och ska senast ske en månad i förväg.  

Till övriga stämmor ska kallelse ske senast 3 veckor i förväg. 

Kallelsen sker genom styrelsens försorg och skall innehålla dagordning med 

ärendena rubricerade samt när och hur underlag erhålls. 

 
§ 13 FIRMATECKNARE 
 

Förbundets firma är SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND. 

Förbundets firma tecknas av styrelsen eller ordföranden, var för sig. Vidare 

skall föreningens konton tecknas av två personer i förening, och styrelsen 

beslutar om vilka. 

 
§ 14 MOTIONER 
 

Endast medlemsförening kan väcka förslag till stämma (motion).  

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari för att kunna behandlas 
på årsstämma. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 31 augusti för att 

kunna behandlas på höststämma.  

 
§ 15 REVISION 

Revisor, vid förfall revisorssuppleant, skall göra förvaltningsrevision och 

finansiell revision. 

För revisorn gäller skyldigheter enligt § 19-21, 22b och 26 enligt Revisorslag 

(2001:883). Revisor har rätt till tillgång till alla upprättade handlingar och 

annan information samt rätt att närvara på styrelsemöten, stämmor och andra 

förbundsaktiviteter. 

Revisor avlämnar revisionsberättelse till stämma. Revisor kan lämna PM, i 

förekommande fall, till styrelsen. 
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§16 DOKUMENTATION 

Kallelser, underlag och protokoll hanteras i förbundet i digital form (mail, 

sociala media, kommunikationsplattform, lagringstjänst m.m.) 

Underskrifter sker genom system med Bank-ID. 

Arkiv för förbundets handlingar hålls digitalt, med säkerhetskopia på annan 

plats. För räkenskaper gäller bokföringslagen och förbundet skall som 

huvudprincip tillämpa digital arkivering för räkenskaperna. 

 
§ 17 STADGEÄNDRING 
 

Ändring av dessa stadgar beslutas av Representantskapet när förslaget biträds 

av minst två tredjedelar av delegaterna vid laga ordning utlyst årsstämma. 

I kallelsen till sådant möte skall tydligt anges ändringsförslaget. 

 
§ 18 UPPLÖSNING 
 

Förbundet kan endast upplösas om beslut därom fattas med minst två 

tredjedels majoritet av delegaterna vid två på varandra följande årsstämmor, 

varav en ordinarie. I kallelsen till dessa möten skall särskilt anges förslaget 

om upplösning av förbundet. 


