RFSL Ungdoms Förbundsstadga
(Uppdaterad enligt kongressen 2017)
§ 1. Namn och ändamål
RFSL Ungdom (Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter) är ett förbund som är knutet till RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter). Förbundet arbetar utifrån queera förhållningssätt med
och för ungdomar som bryter mot normer gällande sexualitet och/eller kön. Förbundet är
partipolitiskt och religiöst obundet. Dess ändamål är:
- att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter. En värld
där alla människor, oavsett sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck, oavsett hur
de väljer att uttrycka dessa, har lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och
verka,
- att erbjuda hjälp och stöd till medlem och annan person som hamnat i en svår situation på
grund av sin sexuella läggning, sexualitet, könsidentitet och/eller könsuttryck, eller hur de väljer
att uttrycka dessa,
- att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homo- och bisexualitet,
transfrågor samt queera frågor som specifikt berör unga,
- att främja samarbete och samverkan med vuxenförbundet RFSL:s lokala, regionala, nationella
och internationella verksamhet, samt
- att initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.
§ 2. Organisation
Mom.1: förbundets sammansättning
RFSL Ungdom består av medlemmar, distriktsvis sammanslutna i ett riksförbund, nedan kallat
“förbundet”.
Mom.2: förbundets ledning
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Mellan ordinarie kongresser förvaltar
förbundsstyrelsen förbundet.
Mom.3: distriktens geografiska område
Distrikten är geografiskt bundna och deras geografiska upptagningsområde fastställs av
förbundsstyrelsen tillsammans med eventuella befintliga distriktsstyrelser inom aktuellt
upptagningsområde.
§ 3. Medlemskap
Mom.1: åldersgräns
Var och en som vill verka för RFSL Ungdoms syften samt följer dessa stadgar kan vara medlem i
förbundet till och med det år denne fyller 30 år.
Mom.2: medlemsavgift
Personer upp till och med 30 år kan bli medlemmar genom att betala den medlemsavgift som
kongressen fastställt. Den som är medlem ansluts också till RFSL om personen inte väljer att
endast vara medlem i RFSL Ungdom.
Mom.2: specificering av medlemsavgift

Medlemsavgiften omfattar avgift till förbundet och distrikten och fastställs av kongressen.
Distrikt har inte rätt att ta ut ytterligare medlemsavgift för medlemmar. Förbundsstyrelsen har
rätten att tillfälligt sänka medlemsavgiften. Detta får dock inte medföra att den ersättning som
enligt kongressbeslut tillfaller distrikten minskas.
Mom.3: medlemsskap
Medlemskap är baserat på kalenderår. Medlem kan välja att avsluta sitt medlemsskap i RFSL
Ungdom genom att skriftligen till förbundet begära utträde, medlemsskapsavgiften betalas då inte
tillbaka.
Mom.4: medlem i distrikt
Medlemmar blir medlem i det distrikt som täcker deras bostadsort. Medlem kan dock välja annat
distrikt.
Mom.5: uteslutning
Medlem som inte följer dessa stadgar, eller som på annat sätt grovt skadat förbundets intressen
genom sitt handlande eller uppenbart motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål kan
uteslutas. Personen har innan uteslutning möjlighet att skriftligen yttra sig inför
förbundsstyrelsen. För uteslutning krävs minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga
röster. Utesluten medlem kan efter skriftlig ansökan beviljas återinträde av förbundsstyrelsen eller
förbundets kongress. Beslutet kräver då två tredjedelars majoritet.
Mom.6: avstängning från förtroendeuppdrag
Förbundsstyrelsen kan besluta att en medlem inte får inneha förtroendepositioner inom RFSL
Ungdom. Detta kan ske om personen inte följer förbundets stadgar eller principprogram eller på
annat sätt utsätter organisationen för skada eller risk för skada, motarbetar föreningens
verksamhet eller ändamål, eller genom sitt förtroendeuppdrag grovt uppträder på ett sätt som
strider mot de överenskomna regler som gäller för förtroendevalda inom RFSL Ungdom.
Beslutet ska vara tidsbegränsat och gälla i högst fem år. Medlem som blivit utesluten från
förtroendepositioner inom RFSL Ungdom kan efter skriftlig ansökan få beslutet upphävt av
förbundsstyrelsen eller förbundets kongress.
§ 4. Förbundsstyrelsen
Mom.1: syfte
Förbundsstyrelsen leder och förvaltar förbundet mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen är
ansvarig inför kongressen.
Mom.2: valbarhet
Alla medlemmar kan väljas till förbundsstyrelsen. Dock kan en medlem inte väljas till ett
förtroendeuppdrag som den inte kan fullfölja innan den fyller 31 år. Medlem som innehar ett
förtroendeuppdrag som ordförande eller vice ordförande i en distriktsstyrelse måste lämna detta
förtroendeuppdrag om personen blir vald till en post i förbundsstyrelsen. Se även normalstadga
för distrikt gällande valbarhet till distriktsstyrelse § 4 Mom.6.
Mom.3: sammansättning
Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, minst en och högst två vice
förbundsordföranden, förbundskassören, förbundssekreteraren, minst fem och högst nio
ledamöter samt högst fem suppleanter, alla valda av kongressen. Vid bortfall av
förbundsordföranden tillträder i första hand den vice förbundsordföranden som
förbundsordförande för tiden intill nästa ordinarie kongress. När kongressen valt två vice

förbundsordföranden tillträder i första hand första vice ordföranden och i andra hand andra vice
ordföranden.
Om vice förbundsordföranden inte har möjlighet att tillträda har förbundsstyrelsen mandat att
lösa situationen genom att i första hand inom sig utse tillförordnad förbundsordförande för tiden
fram till nästa ordinarie kongress och i andra hand kalla till extra kongress.
Mom.4: sammanträden
Förbundsstyrelsen sammanträder när förbundsordföranden eller hälften av medlemmarna i
förbundsstyrelsen gemensamt eller förbundets revisorer gemensamt begär det.
Mom.5: beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av valda ledamöter är närvarande. Kallelse
ska ha utgått via fastslagen kommunikationsväg till hela styrelsen minst en vecka i förväg.
Förbundsordföranden, eller annan person som förbundsstyrelsen utsett, har ansvar att kalla till
styrelsemöten.
Mom.6: röstning
Varje förbundsstyrelseledamot äger en röst. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning.
Omröstning vid personval ska ske sluten om någon vill det. Beslut fattas med enkel majoritet,
med undantag för om det står något annat under ett moment här i stadgan. Vid lika antal röster
har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.
Mom.7: sammanträdenas öppenhet
Styrelsens möten är öppna för samtliga medlemmar i förbundet och dessa har vid närvaro
yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen kan vid mötets öppnande besluta att stänga mötet under hela
eller delar av tiden. Detta ska ske restriktivt och endast vid behandling av känsliga ärenden.
Mom.8: uppdrag
Förbundsstyrelsen ska:
- i överensstämmelse med antagna styrdokument och kongressens beslut planera, leda och
samordna förbundets verksamhet,
- årligen fastställa riktlinjer och budget för nästkommande års verksamhet,
- verkställa av kongressen fattade beslut,
- föra register över förbundets medlemmar,
- förvalta förbundets tillgångar och ta hand om dess ekonomiska förvaltning,
- företräda förbundet i dess samarbete med RFSL och gentemot andra organisationer och
myndigheter,
- välja ombud att representera RFSL Ungdom på RFSLs kongress samt
- välja RFSL Ungdoms ordinarie representant och dennes personliga ersättare i RFSL:s
förbundsstyrelse för tiden intill nästa ordinarie kongress,
§ 5 Distrikt
Mom.1: distriktens roll i organisationen
Distriktets ska inom sitt upptagningsområde arbeta för hbtq-personers rättigheter genom social
och politisk verksamhet, därmed har distrikten formellt ansvar för verksamhet på regional och
lokal nivå.
Distriktet ska stödja aktivistgrupper och engagerade medlemmar inom distriktet.
Distriktet får stöd av förbundet i sitt arbete.

Mom.2: hur distrikt skapas
Sammanslutning av medlemmar kan ansöka om att bilda distrikt hos förbundsstyrelsen.
Mom.3: distriktens stadgar
För distrikt i RFSL Ungdom gäller RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt som beslutas om av
kongressen. Ifall ett distrikts årsmöte beslutar om ändringar i sina stadgar måste
förbundsstyrelsen godkänna dem för att de ska gälla. Om godkännande inte getts, ska
normalstadgan användas.
Mom.4: när förbundsstyrelsen får kalla till möten i distriktet
Förbundsstyrelsen har rätt att kalla till möte med en distriktsstyrelse eller kalla till årsmöte för
distriktets räkning om det finns risk för allvarlig skada mot distriktets eller förbundets anseende,
organisation, ekonomi eller verksamhet. Förbundsstyrelsen har rätt att sända representant till
distriktsårsmöte, sammanträde med distriktsstyrelse eller annat viktigt organ inom
distrikt. Representanten får delta i överläggningar men inte beslut.
Mom.5: rapportering från distrikt
Distrikt som bildat förening ska lämna uppgifter om organisation, ekonomi och verksamhet till
förbundsstyrelsen när förbundsstyrelsen begär det.
Mom.6: när förbundsstyrelsen får förvalta distrikt
Om det finns bevis för eller stark misstanke om att ett distrikt grovt misskött sina åtaganden i
förhållande till styrdokument, bidragsgivare eller medlemmar kan förbundsstyrelsen, efter samråd
med förbundets revisorer, förvalta distriktets organisation samt ekonomi. Detta sker som längst
fram tills ett ordinarie årsmöte kan hållas. Beslut kan överklagas till kongressen.
§ 6. Aktivistgrupper
Mom.1: aktivistgruppernas roll i organisationen
En aktivistgrupp är en sammanslutning av minst två medlemmar. Distriktet kan ha självstyrande
aktivistgrupper inom sig. Aktivistgrupperna antas och kan avregistreras av distriksstyrelsen som
meddelar förbundsstyrelsen. Om inget distrikt finns så ansvarar förbundsstyrelsen för att anta
och avregistrera aktivistgrupper. Aktivistgrupper som är inaktiva och som ser ut att förbli inaktiva
kan avregistreras.
Mom.2: aktivistgruppernas syfte
Aktivistgrupper har ett syfte som är avgränsat till ett stort eller litet politiskt ämne, en slags
verksamhet eller intresse, en viss grupp eller en geografisk ort. Aktivistgrupper har inget formellt
ansvar för förbundets regionala och lokala verksamhet. De kan vara löst organiserade grupper
eller egna föreningar.
Mom.3: aktivistgruppernas upptagningsområde
Aktivistgrupper som är verksamma i mer än ett distrikts upptagningsområde väljer i samråd med
förbundsstyrelsen vilket distrikt de är underordnade.
Mom.4: rapportering från aktivistgrupperna
Aktivistgrupper kan bilda förening. Då ska de lämna uppgifter om organisation, ekonomi och
verksamhet till förbundsstyrelsen när förbundsstyrelsen begär det.
Mom.5: när förbundsstyrelsen får kalla till möte i aktivistgruppen
Förbundsstyrelsen har rätt att kalla till möte med en aktivistgrupp eller kalla till årsmöte för
aktivistgruppens räkning om det finns risk för allvarlig skada mot aktivistgruppens eller
förbundets anseende, organisation, ekonomi eller verksamhet. Förbundsstyrelsen har rätt att

sända representant till aktivistgruppsårsmöte, och sammanträde med aktivistgruppsstyrelse eller
annat viktigt organ inom aktivistgruppen. Representanten får delta i överläggningar men inte
beslut.
Mom.6: när förbundsstyrelsen får förvalta en aktivistgrupp
Om det finns bevis för eller stark misstanke om att en aktivistgrupp grovt misskött sina
åtaganden i förhållande till stadgar, principprogram, bidragsgivare eller medlemmar kan distriktet,
efter samråd med distriktets revisorer, förvalta aktivistgruppens organisation samt ekonomi.
Detta sker som längst fram tills ett ordinarie årsmöte kan hållas. Beslut kan överklagas till
kongressen. Aktivistgrupper som inte är föreningar kan istället bli avregistrerade.
Om aktivistgruppen inte tillhör något distrikt kan förbundsstyrelsen, efter samråd med
förbundsrevisorerna, förvalta aktivistgruppens organisation samt ekonomi. Distrikten kan även
tillfråga förbundsstyrelsen att förvalta aktivistgruppens organisation samt ekonomi, om de inte
har resurser i aktivistgruppens område.
§ 7. Kongress
Mom.1: högsta organet
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen.
Mom.2: när det ska bli kongress
Ordinarie kongress hålls varje år före juni månad är slut. Extra kongress hålls då
förbundsstyrelsen finner det nödvändigt, då det skriftligen begärs av minst två tredjedelar av
distriktsstyrelserna eller då förbundets revisorer gemensamt kräver det.
Mom.3: kalla till kongress
Kallelse till kongress utfärdas av förbundsstyrelsen till distrikten, medlemmarna och på RFSL
Ungdoms digitala kanaler. Kallelse till ordinarie kongress ska skickas senast 14 veckor före
kongressen. Kallelse till extra kongress ska tillsammans med förslag på dagordning skickas senast
fyra veckor före kongressen.
Mom.4: kongressombud
Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter samt maximalt 99 ombud som väljs av
distrikten.
Mom.5: rätt att närvara på kongressen
Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på kongressen. Medlemmar som inte är ombud får
delta i mån av säkerhet och utrymme.
Mom.6: hur kongressombud väljs
Distriktens kongressombud väljs på distriktsårsmötena (ordinarie eller extrainsatt).
Förbundsstyrelsen ska snarast efter årsskifte fördela ombudsplatserna bland distrikten i
proportion till antalet medlemmar som fanns den 31 december. Fördelningen ska ske enligt
uddatalsmetoden. Distrikt som vid denna fördelning fått färre än två ombud tilldelas platser från
de sist fördelade så att de får minst två ombudsplatser. Val av ombud till kongressen ska ske i
sådan tid att förbundsstyrelsen informeras om de valda ombuden senast sex veckor innan
kongressen.
Mom.7: lägga förslag till kongressen
Förbundsstyrelsen, distriktsårsmöte, aktivistgrupp och varje enskild medlem i förbundet har rätt
att lägga förslag till kongressen, så kallade propositioner (när förbundsstyrelsen skriver dem) och
motioner (när andra skriver dem).

Mom.8: när motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda
Motion till ordinarie kongress ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast åtta veckor före
kongressen. Motion till extra kongress ska vara förbundsstyrelsen tillhanda två veckor före extra
kongress. Sista dag för att lämna in motion till kongressen ska anges i kallelse enligt § 7 mom.3.
Mom.9: vad handlingarna består av
Handlingar med förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse,
förbundsstyrelsens propositioner, ekonomisk sammanställning samt motioner försedda med
förbundsstyrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för distrikten, de valda ombuden och samtliga
medlemmar senast två veckor före ordinarie kongress. Förbundsstyrelsens propositioner och
yttrande med anledning av ärenden vid extra kongress ska finnas tillgängliga för distrikten före
kongressen.
Mom.10: rösträtt på kongressen
Varje kongressombud och ledamot i förbundsstyrelsen äger en röst och förslagsrätt på
kongressen. Förbundsstyrelseledamöterna får inte delta i omröstning rörande ansvarsfrihet för
styrelsen eller i val av revisorer.
Mom.11: omröstning under kongressen
Omröstning vid kongress sker öppet, utom vid personval då sluten omröstning ska hållas om
någon vill det. Röstning får ej ske med fullmakt.
Mom.12: förslag på dagordning till kongressen
Förbundsstyrelsen ska lägga förslag till arbetsordning och dagordning till kongressen. De här
punkterna ska alltid behandlas av ordinarie kongress:
- val av två ordförande att leda kongressens förhandlingar,
- val av två sekreterare att föra kongressens protokoll,
- val av två justerare och två rösträknare,
- val av beredningsutskott,
- fastställande av röstlängd,
- fastställande av procedurregler,
- fastställande av kongressens stadgeenliga utlysning,
- fastställande av dagordning
- förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse,
- ekonomisk berättelse,
- revisorernas berättelse,
- fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
- fastställande av medlemsavgift,
- fastställande av verksamhetsplan,
- val av förbundsordförande för tiden till nästa ordinarie kongress,
- fastställande av antalet vice förbundsordföranden
- val av vice förbundsordförande för tiden till nästa ordinarie kongress, om två vice
förbundsordföranden ska väljas utses en till första vice förbundsordförande och en till andra vice
ordförande, valen sker separerade,
- val av förbundskassör för tiden till nästa ordinarie kongress,
- val av förbundssekreterare för tiden till nästa ordinarie kongress,
- fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen,
- val av minst fem och högst nio ledamöter och val av minst noll och högst fem suppleanter i
förbundsstyrelsen för samma tid,
- val av minst två revisorer och minst två suppleanter för dessa för samma tid,
- val av valberedning bestående av en sammankallande och minst två och högst sju ledamöter,
- behandling av övriga förslag från förbundsstyrelsen (propositioner),

- behandling av övriga inkomna förslag (motioner),
- övriga frågor.
§ 8. Valberedning
Mom.1: valberedningens roll
Valberedningens uppgift är att föreslå styrelse, valberedning och verksamhetsrevisorer på
kongressen. De ska i sitt arbete väga in könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet,
bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, socioekonomisk bakgrund,
funktionsförutsättningar, ålder och geografisk spridning. Detta för att uppnå en bred
representation och en mångfald av erfarenheter som gynnar förbundets verksamhet och
utveckling.
Mom.2: vilka som är med i valberedningen
Valberedningen består av en sammankallande och två till sju ledamöter. Alla som är medlemmar i
förbundet kan väljas till valberedning.
Medlem får inte väljas till förtroendeuppdrag som den inte kan fullfölja på grund av att
mandatperioden sträcker sig till det år denne fyller 31.
§ 9. Revision
Mom.1. revisorernas roll
Kongressen ska välja minst två ordinarie förtroendevalda revisorer samt lika många suppleanter
som ska granska verksamheten och en auktoriserad revisor som ska granska ekonomin. De ska
redovisa sin granskning för ordinarie kongress.
Mom.2: vilka som kan väljas till revisorer samt suppleanter
De som sitter i förbundets styrelse kan inte väljas till revisor.
Revisorerna måste inte vara medlemmar i förbundet.
Mom.3: revisorernas rätt till dokumentation
Revisorerna har rätt att ta del av all dokumentation som är relevant för deras granskning och
förbundsstyrelsen ska löpande tillhandahålla handlingar och protokoll till revisorerna.
§ 10. Ändring av stadgar och principprogram
Ändringar och tillägg i dessa stadgar samt principprogram beslutas av ordinarie kongress med två
tredjedels majoritet av de som röstar i frågan eller med enkel majoritet av de som röstar i frågan
av två på varandra följande ordinarie kongresser.
Ändringar i §1, §2, §10, §11 och §12 behöver bifallas på två följande ordinarie kongresser eller
bifallas enhälligt.
§ 11. Stadgetolkning
Kongressen har rätt att tolka stadgarna. Mellan kongresser kan de förtroendevalda revisorerna
tolka stadgan genom gemensamt fattat beslut. Om det inte finns några revisorer tolkar
förbundsstyrelsen stadgarna mellan kongresserna.

§ 12. Upplösning
För beslut om förbundets upplösande krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande
ordinarie kongresser. Upplöses förbundet ska dess tillgångar överföras till RFSL-förbundet.
Medlen ska av RFSL:s förbundsstyrelse användas till ungdomsverksamhet.

