Riksförbundets stadgar
Dessa stadgar ligger även till grund för riksförbundets
intresseföreningar och skolföreningar.

1.

Grundläggande.

2. Förbundets grund.
3. Medlemmar.
4. Årsmöte.
5. Förtroendeuppdrag.
6. Förbundsstyrelsen.
7. Valberedningen.
8. Övriga bestämmelser.
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1. GRUNDLÄGGANDE.
a . Namn.
Organisationens namn är Riksförbundet Hem & Skola. Namnet, i talspråk Hem & Skola, och
tillhörande varumärke är upphovsrättskyddade hos Patent- & Registreringsverket.
Alla föreningar som bär Hem & Skola i sitt namn är förpliktigade att följa riksförbundets stadgar
och bestämmelser.
b . Säte.
Riksförbundet Hem & Skolas säte är den plats som anmälts till Skatteverket.
c . Organisationsform.
Riksförbundet Hem & Skola är en ideell, obunden och självständig förening.
d . Organisation.
Medlemmarna är genom årsmötet Riksförbundet Hem & Skolas högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan ordinarie möten.
Bestämmanderätt är i följande, prioriterad ordning:
•
•
•

riksförbundets årsmöte (medlemmarnas beslut),
riksförbundets stadgar,
riksförbundets styrelse.

e . Verksamhetsår
Riksförbundet Hem & Skolas räkenskapsår är det som har godkänts av Skatteverket.

2. FÖRBUNDETS GRUND.
a . Vision och värderingar.
”Den nya skolan” är vår vision om en helt problemfri skola. En skola där alla barn får möjlighet
att utvecklas till fullt fungerande samhällsmedborgare som vuxna.
Verksamheten inom Hem & Skola vilar på demokratisk grund där ansvar fördelas och alla är lika
värda. Vi reagerar på lidande och missförhållande i barnens värld och vi söker ständigt nya
vägar att förnya skolan. Riksförbundets värderingar, etik och moral står skrivet i
medlemsvillkoren.
b . Idé och syfte.
Vi bygger starka barn.
Riksförbundets utgångspunkt.
Barnet är boss!
Samhället är vår kund. Barnet som vuxen är vår beställare. Och våra medlemmar, är
föreningens kravställare och barnets beskyddare.
Det som förenar oss är tanken att barnen är vår framtid, att alla barn bär på en potential och att
de har rätt till utbildning på sina egna villkor.
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c . Övergripande uppdrag.
Riksförbundets uppdrag är att vara barnens talesperson i frågor som rör förhållanden och
förutsättningar i och runt skolan. Det innebär att ställa krav på skolan och dess huvudman samt
kämpa mot allt som hotar att försvaga det på sin väg mot vuxen samhällsmedborgare. Vi
hanterar alla frågor som rör skolbarnet, dess utbildning och miljö – under i princip hela deras
vakna dygn.

3. MEDLEMMAR.
a . Två typer.
Medlem i Riksförbundet Hem & Skola ska vara antingen fysisk person eller organisation.
b . Kategorier.
I Riksförbundet Hem & Skola ska finnas två former av medlemskap: medlem respektive
stödmedlem.
c . Medlemskap och anslutning.
De som ansluter sig till riksförbundets syfte, värdegrund, kultur och mål ska vara välkommen
att bli medlem.
Som medlem ska räknas den som årligen har erlagt stipulerad medlemsavgift, alternativt utfört
annan årlig, aktiv handling som har beslutats av riksförbundets styrelse.
Som stödmedlem ska räknas den som inte kan, vill ha, eller uppfyller villkoren för en
förtroendeposition i riksförbundet. Stödmedlem ska inte ges representation och inflytande vid
riksförbundets årsmöte.
Personligt medlemskap ska godkännas av valberedningen. Föreningsmedlemskap ska
godkännas av riksförbundets styrelse.
d . Villkor.
i.
ii.
iii.

Fysisk person som är medlem är valbar till förtroendeuppdrag.
Medlem och förtroendevald har röst-, motions- och nomineringsrätt.
Medlem och förtroendevald får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:
•
•
•

iv.
v.

Den egna personen eller närstående.
Det egna ansvaret.
Befrielse från det egna ansvaret.

Medlem ska verka för Riksförbundet Hem & Skolas målsättning och ska förbinda sig att
följa dess regelverk, stadgar, värderingar och beslut.
Medlemskap löper under 12 månader.

e . Uteslutning.
Medlem som bryter mot Riksförbundet Hem & Skolas stadgar regelverk, motarbetar eller
skadar riksförbundet, dess verksamhet eller intressen, inte betalar stipulerad medlemsavgift
eller agerar utanför ramarna för verksamhetens kulturgemenskap och värderingar kan uteslutas
med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen.
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Dock har medlemmen möjlighet till överprövning vid årsmöte. Begäran om överprövning och
dess grunder ska lämnas inom en månad från det att styrelsens fattat beslut om uteslutning. Ny
ansökan om medlemskap kan lämnas in varje nytt verksamhetsår.
f . Utträde.
Om medlem begär utträde ska det verkställas med omedelbar verkan. Vid utträde ska inte
erlagd medlemsavgift återbetalas.

4. ÅRSMÖTE.
a . Kallelse.
Kallelse till årsmötet ska skickas senast 3 veckor före årsmöte och extra årsmöte. Anmälan till
årsmötet ska ske efter förbundsstyrelsens instruktioner.
b . Tidpunkt.
Årsmötet ska äga rum på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar, dock senast 6 månader
efter avslutat verksamhetsår.
c . Ärenden.
Årsmötet ska ta upp ärenden som angivits i kallelse, varit upptaget på förslag till dagordning
eller som står i omedelbart samband med sådant ärende.
d . Propositioner och motioner.
Förslag till ärenden som ska behandlas för beslut vid årsmötet ska anmälas skriftligt via e-post
eller brev till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet hålls. Styrelsen ska ge ett yttrande om
varje motion så att medlemmarna får ökad insyn och förståelse för hur motionen påverkar
riksförbundets verksamhet.
e . Röstlängden.
Röstlängden ska bestå av enskilda medlemmar, förtroendevalda och de lokala föreningarnas
representanter.
f . Förslagsrätt och yttranderätt.
Följande funktioner ska ha förslags- och yttranderätt vid årsmöte: a) mötets ordförande; b)
valda revisorer, i enlighet med deras uppdrag; c) valberedningen, i enlighet med deras
uppdrag; och c) de av styrelsen inbjudna sakkunniga.
g . Beslut och omröstning.
Med undantag för personval, stadgeändring och beslut om upplösning av Riksförbundet Hem &
Skola ska samtliga beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid personval tillämpas
relativ majoritet. Omröstning ska ske öppet om inte sluten omröstning begärts.
Om röstetalen för två kandidater skulle vara lika stora ska lottdragning avgöra.
h . Tolkning av stadgarna, tvist och tillsyn av beslut.
I händelse av att årsmötet inte kan fatta beslut på grund av att medlemmarna tvistar om hur
stadgarna ska tillämpas, ska mötesordförande begära att beslut ska fattas genom a) röst med
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relativ majoritet. Om röstning inte kan avgöra ska årsmötet b) ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att fatta beslut om hur stadgarna ska tillämpas.
Medlem kan begära omprövning av såväl tolkning, tillämpning och beslut med hjälp av intern
tvistehantering, vilket ska ske genom en opartisk advokat. Opartisk advokat ska utses genom
att styrelsen drar lott bland minst 3 förslag lagda av styrelsen, där samtliga måste vara
ledamöter av Svenska Advokatsamfundet.
Innan advokat kommer till beslut gäller årsmötets beslut. Begäran om överprövning och dess
grunder ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor efter att beslutet fattats.
Om advokatens beslut ogillas av någon part så ska klagan riktas till svensk domstol. Intern
tvistehantering betalas av medlemsavgifterna.
i . Dagordning vid årsmöte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av mötesfunktionärer.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
Fastställande av dagordning och arbetsordning.
Verksamhetsberättelse.
Resultat- och balansräkning.
Revisorernas berättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt hantering av resultat.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och generalsekreterare.
Styrelsens rekommendationer med anledning av det gångna årets ekonomiska resultat.
Fastställande av förbundets vision, värderingar, syfte och uppdrag.
Propositioner.
Motioner.
Beslut om prioriterade områden för kommande period.
Presentation av inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsperiod.
Valberedningens förslag till arvoden och kostnadsersättningar.
Val av förbundsordförande.
Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Val av ersättare till förbundsstyrelsen.
Eventuella fyllnadsval.
Arbetsordning för valberedningen fastställs.
Val av ledamöter till valberedning.
Övriga ärenden.

Vid extra årsmöte ska de 4 första punkterna på dagordningen behandlas, samt de ärenden som
föranlett mötet.
j . Extra årsmöte.
Extra årsmöte ska genomföras om:
•
•

Revisorerna eller valberedningen så begär.
Förbundsstyrelse beslutar så.
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5. FÖRTROENDEUPPDRAG.
a . Valbarhet.
Endast personer som är föreslagna av valberedningen ska vara valbara till förtroendeposter.
b . Revisor.
Valberedningen ska utse revisor till att granska förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.
c . Uppdrag, poster och perioder.
Förbundsstyrelsen, inkluderat ordförande, ska bestå av upp till 6 personer. Valberedningen ska
bestå av upp till 5 personer.
Förbundsordförande, ska väljas på en mandatperiod upp till 3 år.
Ledamöter till styrelse ska väljas på en mandatperiod upp till 2 år.
Ledamöter till valberedningen ska väljas på en mandatperiod upp till 2 år.
Revisor ska väljas på tillsvidare-villkor.

6. FÖRBUNDSSTYRELSEN.
a . Sammansättning.
Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande och av årsmötet valda ledamöter, samt
ersättare. Styrelsen kan inom gruppen utse en vice förbundsordförande och övriga funktioner.
b . Beslut.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut
gäller med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.
c . Sammanträden.
Förbundsstyrelsen ska sammanträda på kallelse av ordförande eller då minst hälften av
ledamöterna begär det.
d . Adjungerad styrelseledamot.
Förbundsstyrelsen kan adjungera en person som tillfälligt deltar i styrelsens arbete. En
adjungerad person ska ha närvaro och yttranderätt, men inte rösträtt.
e . Uppgifter.
Förbundsstyrelsen ska ansvara för riksförbundets verksamhet och att beslut från årsmötet
prioriteras efter budget. Förbundsstyrelsen ska även fatta beslut om: medlemsvillkor, inklusive
medlemsavgift och genomförande av föreningens nästa årsmöte. I Förbundsstyrelsen uppgifter
ska även ingå att försäkra sig om att medlemmarna följer riksförbundets villkor och, om
nödvändigt, neka och upphäva medlemskap.
f . Firmateckning.
Årsmötet ska utse förbundsstyrelsen att teckna riksförbundet två i förening. Förbundsstyrelsen
ska besluta vem eller vilka som har rätt att representera och teckna riksförbundet genom
fullmakt, samt vilka beslut fullmakten gäller och i vilken utsträckning.
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7. VALBEREDNINGEN.
a . Sammansättning.
Årsmötet ska utse valberedningen. Valberedningen ska sedan internt utse en ledamot som
ordförande.
b . Arbetsordning.
Valberedningen ska vara medlemmarnas representant i syfte att skapa och bibehålla en
fungerande förbundsstyrelse.
Valberedningen ska ha rätt att närvara vid förbundsstyrelsens möten.
Valberedningens nyckelfunktion ska vara att, för medlemmarnas räkning granska
förbundsstyrelsens arbete. Förbundsstyrelsen har därför inget mandat att lägga sig i
valberedningens arbete.
Valberedningen kan entlediga en styrelseledamot i förtid i händelse av att ledamoten ej deltagit
vid minst 50% av sammankallade möten eller på annat sätt brustit i sitt uppdrag.
Valberedning ska fatta beslut om vakanser ska fyllas inom förbundsstyrelse och valberedning.
Valberedningen ska under årsmöte:
•
•
•
•

Skriftligen redogöra för hur man uppfattat förbundsstyrelsens och ledamöternas arbete
under innevarande år och ge rekommendation till årsmötet.
Presentera valbara kandidater till förtroendeposter och framtida valberedning.
Lämna förslag på arvode och ersättning till förbundsstyrelse.
Lämna förslag till arbetsordning för framtida valberedning.

8. ÖVRIGA BESTÄMMELSER.
a . Kallelser och meddelanden.
Kallelse och medlemskorrespondens ska i huvudsak ske digitalt.
b . Kandidatunderlag.
Nomineringar till årsmöte ska vara valberedningen tillhanda senast en vecka efter kallelse till
årsmöte har skett.
c . Ändring av stadgar.
Årsmöte ska fastställa stadgeändring med två tredjedels majoritet, alternativt med enkel
majoritet på två av varandra följande årsmöte, varav det ena är ordinarie. Mellan dessa
årsmöten ska minst sex veckor förflyta.
d . Förvaring av handlingar.
Alla årsmöteshandlingar ska förvaras på öppen, central, digital plats, tillgänglig för alla
medlemmar och ska när som helst kunna visas upp och styrkas. Riksförbundets handlingar ska
även arkiveras hos Riksarkivet.
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e . Upplösning av Riksförbundet Hem och Skola.
Årsmöte kan enhälligt besluta om upplösning av Riksförbundet Hem & Skola, alternativt kan det
ske genom tre fjärdedels majoritet vid två på varandra årsmöten, varav det ena är ordinarie.
Upplöses förbundet ska dess tillgångar överlämnas till sammanslutning eller organisation som
enligt årsmötets mening arbetar för samma eller liknande syfte.
Avgående förbundsstyrelse ska verkställa beslutet.
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