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VERDANDIS STADGAR

Verdandis Stadgar
– antagna av Verdandikongressen 2021

Inledande bestämmelser
§ 1. Namn
Organisationens namn är Verdandi– arbetarnas socialpolitiska
organisation.
§ 2. Mål
Verdandi företräder en socialistisk samhällssyn där grunden är alla
människors lika värde. Målet är ett fritt och demokratiskt samhälle som
på solidaritetens grund skapar politisk, ekonomisk, social och kulturell
jämlikhet och trygghet.
Verdandi är religiöst och partipolitiskt obundet.
Som en huvuduppgift verkar Verdandi för åtgärder och reformer, som
undanröjer de ekonomiska och sociala orsakerna till att alkohol- och
drogmissbruk förekommer. Verdandis mål är social rättvisa och ett
samhälle fritt från alkoholskador och drogmissbruk.
Verdandi främjar internationell solidaritet genom samverkan med
andra nationella och internationella organisationer.
§ 3. Organisation
Verdandi är verksamt inom Sverige.
Medlemmarna tillhör avdelningar som efter behov kan sammanföras
i kretsar och distrikt.
Verdandis Ungdomsförbund är ett forum för medlemmar i åldern 0-30
år, vilka samlas i ungdomsgrupper, ungdomsavdelningar, ungdomskretsar och ungdomsdistrikt inom Verdandi.
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§ 4. Medlemskap
Mom. 1.
Medlemskap i Verdandi kan ges till var och en som ansluter
sig till Verdandis mål och grundvärderingar och som uppfyller
kraven i fastställda regler för medlemsavgift.
Mom. 2.
Organisationer kan beviljas gruppmedlemskap i distrikt och
förbundet om de ansluter sig till Verdandis mål och grundvärderingar samt betalar fastställd avgift för gruppmedlemmar.
Mom. 3.
En medlem som medvetet handlar till uppenbar skada för
Verdandis syfte och mål kan uteslutas. Anmälan om uteslutning ska göras till förbundsstyrelsen som utreder och fattar
beslut i frågan.
Innan beslut fattas ska medlemmen samt berörd avdelning,
krets och distrikt ges möjlighet att inom tre veckor skriftligt
yttra sig. Förbundsstyrelsens beslut i ärendet ska genom
protokollsutdrag snarast meddelas medlemmen.
Förbundsstyrelsen beslutar även om återinträde kan ske.
Mom. 4.
Medlem som önskar utträda ur Verdandi ska meddela detta
till avdelningen eller förbundet. Inbetald medlemsavgift kan ej
återfås.
§ 5. Medlems- och förbundsavgifter
Beslut om regler för medlems- och förbundsavgifter fattas av
kongressen.
§ 6. Tidning och förlag
Tidningen Verdandisten utges av förbundet. Förbundet äger
ensamrätt att framställa förlagsmaterial för organisationsarbete för försäljning inom organisationen.
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§ 7. Medlemsmärke och förbundsfana
Beslut om form och utseende på medlemsmärke och förbundsfana
fattas av Verdandis kongress.
§ 8. Insamlade medel
Insamlade medel, testamenten och övriga gåvor till Verdandis
solidaritetsfond ska främja praktiskt socialt kamratstödjande arbete
och verksamhetsutveckling eller annan verksamhet enligt gåvans
ändamål.

Lokal Verdandigrupp
§ 9. Lokal Verdandigrupp
Mom. 1.
På en ort med intresserade medlemmar kan Verdandis verksamhet
organiseras i en lokal Verdandigrupp. En lokal ungdomsgrupp kan
också bildas av ungdomar anslutna till Verdandis Ungdomsförbund.
En lokal grupp är inte en ”juridisk person” och kan därför inte ingå
förbindelser eller avtal i Verdandis namn.
Mom. 2.
En lokal Verdandigrupp kan bedriva medlemsrekrytering, information
om Verdandi och opinionsbildning utifrån Verdandis idéer och program.
Mom. 3.
Medlemmarna styr verksamheten genom ömsesidigt träffade
överenskommelser, där var och en och gemensamt, är ansvarig för
de aktiviteter man deltar i och de beslut som fattas. En lokal grupp
utser ett kontaktombud, vars namn skall inrapporteras till distrikt
och förbund.
Mom. 4.
Distriktet har ansvar för att stödja gruppens verksamhet och efter
behov och möjlighet bistå med administrativ service.
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Avdelning
§ 10. Avdelningen
Grunden inom Verdandi är avdelningarna. Dessa stadgar är
grundstadgar. Årsmötet kan välja personer till uppdrag utöver
de val som stadgarna föreskriver och fatta egna beslut om de inte
strider mot dessa grundstadgar, Verdandis mål eller uppgift.
§ 11. Avdelnings bildande
Mom. 1.
Ansökan om bildande av en avdelning inom Verdandi görs till förbundsstyrelsen som, efter samråd med krets och distrikt, beslutar
om bildande och verksamhetsområde.
Mom. 2.
Avdelning kan bildas i bostadsområde, på ort eller för särskild
verksamhet. En avdelning kan också bildas av ungdomar som
önskar bedriva verksamhet inom ramen för Verdandis Ungdomsförbund.
Mom. 3.
Efter beslut av förbundsstyrelsen väljer medlemmarna i den blivande avdelningen vid ett medlemsmöte en interimstyrelse med
uppgift att förbereda och hålla ett första årsmöte. Vid årsmötet,
som ska hållas snarast, ska Verdandis stadgar antas.
Mom. 4.
Efter årsmötet ska avdelningen skicka in protokoll samt förteckning över styrelse och revisorer till krets, distrikt och förbundet.
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§ 12 Avdelningens uppgift
Avdelningens uppgift är att svara för Verdandis verksamhet
inom sitt område. Verksamheten ska bedrivas inom ramen
för Verdandis mål och arbetsmetoder utifrån medlemmarnas
önskemål och behov, till exempel inom följande områden:
•
- Mötes- och gruppverksamhet
•
- Medlemsrekrytering
•
- Opinionsbildning
•
- Studie- och informationsverksamhet
•
- Social kontaktverksamhet
•
- Samverkan med andra organisationer,
vars verksamhet sammanfaller med
Verdandis syften och mål.
§ 13 Avdelningens möten
Mom. 1.
Medlemsinflytandet över verksamheten säkerställs genom årsmöte och medlemsmöten. Avdelningsstyrelsen fastställer dag
för dessa möten och ska enskilt kalla alla medlemmar senast
14 dagar före mötet.
Mom. 2
Varje enskild medlem i avdelningen har yttrande-, förslagsoch rösträtt vid avdelningens möten. Styrelseledamot har ej
rösträtt i frågor om ansvarsfrihet. Röstning med fullmakt för
annan medlem är ej tillåten.
Mom. 3
Som beslut i varje fråga gäller det förslag som fått majoritet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 14 Avdelningens årsmöte
Mom. 1.
Avdelningen ska hålla årsmöte före mars månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner det lämpligt eller
om minst en femtedel av medlemmarna begär det.
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Mom. 2.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets behöriga utlysande
2. Behandling av styrelsens berättelse
3. Behandling av revisorernas berättelse
4. Beslut om ansvarsfrihet
5. Beslut om arvode för styrelse och
revisorer
6. Val av a) ordförande, b) kassör,
c) övriga ledamöter, d) ersättare
7. Val av revisorer och revisorsersättare
8. Val av ombud och ersättare till
distriktets årsmöte
Mom. 3.
För att förbereda val av förtroendevalda vid nästkommande årsmöte väljer årsmötet, eller annat medlemsmöte, en valberedning samt utser sammankallande.
§ 15 Avdelningens styrelse
Mom. 1.
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter, som väljs
på ett eller två år. Ordförande och kassör väljs särskilt.
Styrelsen ska inom sig utse en medlemsansvarig som
även har till uppgift att ansvara för medlemsregistret.
Styrelsen utser firmatecknare, varav minst en ska vara
ordinarie ledamot i styrelsen. Avdelningens firma ska
tecknas av två i förening. Årsmötet kan dessutom välja
styrelseersättare, vilka ska kallas till styrelsens sammanträden. Vid förhinder för ordinarie ledamot ges ersättarna
rösträtt i den ordning de blivit valda.
Styrelsen ska inom sig utse en medlemsansvarig som
även har till uppgift att ansvara för medlemsregistret.
Årsmötet kan dessutom välja styrelseersättare, vilka ska
kallas till styrelsens sammanträden. Vid förhinder för
ordinarie ledamot ges ersättarna rösträtt i den ordning
de blivit valda.
Mom. 2.
Styrelsen, liksom verkställande utskottet, är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande och minst hälften
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av övriga ledamöter är närvarande. Som beslut gäller det
förslag som fått en majoritet av rösterna. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.
Mom. 3.
Om ordförande eller kassör lämnar sitt uppdrag ska styrelsen
kalla till extra årsmöte för nyval om det återstår mer än tre
månader till ordinarie årsmöte. I annat fall utser styrelsen ny
ordförande eller kassör fram till ordinarie årsmöte.
Om annan ledamot lämnar uppdraget under mandatperioden
inträder ersättarna i den ordning de blivit valda.
§ 16 Protokoll
Protokoll ska skrivas vid avdelnings-, styrelse- och verkställande utskottsmöten. Protokollen ska dateras/numreras och det
ska framgå vilka beslut som fattats.
§ 17 Avdelningens revisorer
För granskning av avdelningens verksamhet, räkenskaper och
förvaltning väljs på årsmötet två revisorer och minst en revisorsersättare. De ordinarie revisorerna väljs för en tid av två
år. Den ena väljs första året och den andra påföljande år.
Revisorerna ska löpande under verksamhetsåret följa styrelsens arbete. Revisorerna ska till varje årsmöte avge en berättelse över sin granskning samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet
för styrelsens ledamöter.
Styrelsen ska informera revisorerna om tid och plats för
styrelsesammanträden. Revisorerna har rätt att närvara vid
sammanträdena och där ge förslag i frågor som rör avdelningens ekonomi och förvaltning.
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Krets
§ 18 Kretsen
Kretsen är ett samordningsorgan för avdelningarna inom kretsen.
Dessa stadgar är grundstadgar. Årsmötet kan välja personer till
uppdrag utöver de val som stadgarna föreskriver och fatta egna
beslut om de inte strider mot dessa grundstadgar, Verdandis mål
eller uppgift.
§ 19 Krets bildande
Mom 1.
Krets kan bildas för samordning av avdelningars verksamhet.
Kretsens bildande, uppgift och verksamhetsområde fastställs av
förbundsstyrelsen efter samråd med berörda avdelningar och
distrikt.
Mom. 2
Efter beslut av förbundsstyrelsen väljs en interimstyrelse i den
blivande kretsen med uppgift är att förbereda och hålla ett första
årsmöte. Vid årsmötet, som ska hållas snarast, ska Verdandis stadgar antas.
Mom. 3.
Efter årsmötet ska kretsen skicka in protokoll samt förteckning
över styrelse och revisorer till distriktet och förbundet.
§ 20 Kretsens uppgift
Kretsen ska bedriva verksamhet inom ramen för Verdandis mål
och arbetsmetoder utifrån medlemmarnas och avdelningarnas
önskemål och behov, på t ex följande områden:
att stödja avdelningarna i deras verksamhet och samordna
nybildning av avdelningar och grupper
att samordna utåtriktad information som sträcker sig över
flera avdelningars verksamhetsområden
att bedriva och samordna grundutbildning av medlemmar,
förtroendevalda och personal
att svara för samordning av avdelningarnas ekonomiska
ansökningar och redovisningar till kommunen
att rekrytera medlemmar.

10

VERDANDIS STADGAR

§ 21 Kretsens möten
Mom. 1.
Medlemsinflytandet organiseras genom års- och medlemsmöten, till vilka alla medlemmar skall kallas enskilt, samt
överläggningar med avdelningarnas styrelser under verksamhetsåret. Kretsstyrelsen fastställer dag för årsmöte och medlemsmöten senast sex veckor före mötet, vilka meddelas avdelningarna snarast. Styrelsen ansvarar för att alla medlemmar kallas senast tre veckor före mötet.
Mom. 2.
Varje enskild medlem som tillhör kretsen har yttrande-, förslags- och rösträtt vid kretsens möten. Styrelseledamot har ej
rösträtt i frågor om ansvarsfrihet. Röstning med fullmakt för
annan medlem är ej tillåten.
Mom. 3
Som beslut gäller i varje fråga det förslag som fått majoritet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
		
§ 22 Kretsens årsmöte
Mom. 1.
Kretsen ska hålla årsmöte före mars månads utgång. Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner det lämpligt eller om minst
en femtedel av medlemmarna så begär.
Mom. 2.
Senast åtta dagar före årsmötet bör kretsstyrelsen sända årsmöteshandlingar till avdelningarna.
Mom. 3
Rätt att lämna in motion till kretsens årsmöte har varje medlem
och avdelning inom kretsen. Motion som väcks av enskild medlem kan, innan den skickas till kretsen, behandlas av den avdelning medlemmen tillhör. Avdelningen kan då ställa sig bakom
förslaget och anta motionen som sin egen. Gör avdelningen inte
det ska motionen, om medlemmen så önskar, skickas in
till kretsen som enskild.
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Motion till årsmötet ska vara kretsstyrelsen tillhanda senast två
veckor före mötet, såvida styrelsen ej fastställt annan motionstid. Motionen ska behandlas av styrelsen, som lämnar förslag till
årsmötet.
Mom. 4.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1.
Mötets behöriga utlysande
2.
Behandling av styrelsens berättelse
3.
Behandling av revisorernas berättelse
4.
Beslut om ansvarsfrihet
5.
Behandling av förslag och motioner
6.
Beslut om arvode till styrelse och revisorer
7.
Val av a) ordförande, b) kassör,
c) övriga ledamöter, d) ersättare
8.
Val av revisorer och ersättare
Mom. 5.
För att förbereda val av förtroendevalda vid nästkommande årsmöte väljer årsmötet, eller annat medlemsmöte, en valberedning
samt utser sammankallande.
§ 23 Kretsens styrelse
Mom. 1.
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter, som väljs på ett eller
två år. Ordförande och kassör väljs särskilt. Styrelsen utser firmatecknare. Kretsens firma ska tecknas av minst två i förening.
Styrelsen ska inom sig utse en medlemsansvarig som även har till
uppgift att ansvara för medlemsregistret.
Årsmötet kan dessutom välja styrelseersättare, vilka ska kallas till
styrelsens sammanträden. Vid förhinder för ordinarie ledamot
ges ersättarna rösträtt i den ordning de blivit valda.
Mom. 2
Styrelsen ansvarar för kretsens verksamhet mellan två årsmöten.
Styrelsen ska till varje årsmöte avge en verksamhetsberättelse.
Berättelsen samt förteckning över styrelse och revisorer ska
skickas till distriktet och förbundet.
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Mom. 3.
Styrelsen utser firmatecknare, varav minst en ska vara ordinarie ledamot i styrelsen. Kretsens firma skall tecknas av två i
förening.
Mom. 4.
Styrelsen ska inom sig fördela olika uppgifter och ansvarsområden (konstituera sig), exempelvis utse medlemsansvarig,
studieorganisatör, sekreterare, vice ordförande och så vidare.
Mom. 5.
Styrelse med minst sju ledamöter kan inom styrelsen utse ett
verkställande utskott. Ordförande och kassör bör ingå i verkställande utskottet. Antalet ledamöter i verkställande utskottet får vara högst hälften av antalet ordinarie ledamöterna i
styrelsen.
Verkställande utskottet verkställer styrelsens beslut. Styrelsen
kan delegera beslutsrätt till verkställande utskottet och funktionär i särskilda frågor. Viktiga beslut fattade enligt delegation
ska rapporteras till styrelsen.
Mom. 6.
Styrelsen, liksom verkställande utskottet, är beslutsmässig då
ordförande eller vice ordförande och minst hälften av övriga
ledamöter är närvarande. Som beslut gäller det förslag som
fått en majoritet av rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Mom. 7
Om ordförande eller kassör lämnar sitt uppdrag ska styrelsen
kalla till extra årsmöte för nyval om det återstår mer än tre
månader till ordinarie årsmöte. I annat fall utser styrelsen ny
ordförande eller kassör fram till årsmötet.
Om annan ledamot lämnar uppdraget under mandatperioden
inträder ersättarna i den ordning de blivit valda.
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§ 24 Protokoll
Protokoll ska skrivas vid krets-, styrelse- och verkställande utskottsmöten. Protokollen ska dateras/numreras och det ska framgå vilka
beslut som fattats.
§ 25 Kretsens revisorer
För granskning av kretsens verksamhet, räkenskaper och förvaltning, väljs på årsmötet två revisorer och minst en revisorsersättare.
De ordinarie revisorerna väljs för en tid av två år. Den ena väljs
första året och den andra påföljande år.
Revisorerna ska löpande under verksamhetsåret följa styrelsens
arbete. Revisorerna ska till varje årsmöte avge en berättelse över
sin granskning samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.
Styrelsen ska informera revisorerna om tid och plats för styrelsesammanträden. Revisorerna har rätt att närvara vid sammanträdena och där ge förslag i frågor som rör kretsens ekonomi och förvaltning.
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Distrikt
§ 26 Distriktet
Distriktet är ett samordningsorgan för avdelningar och kretsar inom distriktets verksamhetsområde. Dessa stadgar är
grundstadgar. Årsmötet kan välja personer till uppdrag utöver
de val som stadgarna föreskriver och fatta egna beslut om
de inte strider mot dessa grundstadgar, Verdandis mål eller
uppgift.
§ 27 Distrikts bildande
Distrikt kan bildas för samordning av avdelningars och kretsars verksamhet. Distriktets bildande, uppgift och verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen efter samråd med
berörda avdelningar och kretsar.
§ 28 Distriktets uppgift
Distriktet ska bedriva verksamhet inom ramen för Verdandis
mål och arbetsmetoder utifrån medlemmarnas, kretsarnas
och avdelningarnas önskemål och behov, på t ex följande
områden:
–
att rekrytera medlemmar,
–
att stödja bildandet av ungdomsgrupper
och ungdomsavdelningar,
–
att samordna utåtriktad information på
distriktsnivå och på orter där krets eller
avdelning ej finns,
–
att samordna vidareutbildning av medlemmar,
förtroendevalda och personal,
–
att svara för nybildning av avdelningar och
kretsar samt att stimulera och efter behov
bistå avdelningarna och kretsarna i deras
arbete.
–
att svara för samordning av ekonomiska ansökningar
till landsting och andra regionala myndigheter och
organisationer. Om en primärkommun har flera
kretsar ska distriktet även samordna ansökningar
på den nivån.
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§ 29 Distriktets möten
Mom 1.
Medlemsinflytandet över distriktets verksamhet sker genom
av medlemmarna utsedda ombud till årsmöte och vid behov
till extra distriktsmöten.
Distriktsstyrelsen ansvarar för att:
–
fastställa datum för mötena,
–
kalla avdelningar och gruppmedlemmar senast sex
veckor före årsmötet och senast en månad före extra
distriktsmöten,
–
ansvarar för att snarast efter att ombuden utsetts
kalla dessa till mötet.
Mom. 2.
Till distriktets möten utser avdelningarna ombud som representerar medlemmarna. Avdelning har rätt att för varje
påbörjat 25-tal betalande medlemmar per den 31 december
föregående år utse ett ombud. Varje avdelning ska dock representeras av lägst två ombud. I distrikt med mer än 2000
medlemmar kan distriktsårsmötet besluta att ett högre fördelningsantal än 25 ska gälla för kommande distriktsmöten.
Mom. 3.
Gruppmedlem ansluten till distriktet, enligt §4 mom. 2, har
rätt att sända ett ombud till distriktets möten.
Mom. 4.
Medlemsinflytandet kan förstärkas med överläggningar
med krets- och avdelningsstyrelser under verksamhetsåret.
Mom. 5.
Som beslut det förslag som fått en majoritet av rösterna. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Mom. 6.
Varje medlem som tillhör distriktet har yttranderätt vid
distriktsmöte. Förslags- och rösträtt har endast valda ombud, distriktsstyrelse och revisorer. Styrelseledamot har ej
rösträtt i frågor om ansvarsfrihet.
Röstning med fullmakt är ej tillåten.
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Mom. 7.
Året före förbundskongressen bör distriktet före motionstidens utgång arrangera ett distriktsmöte för behandling
av motioner till kongressen.
§ 30. Distriktets årsmöte
Mom. 1.
Distriktet ska hålla årsmöte före april månads utgång. Extra
årsmöte ska hållas när styrelsen så finner det lämpligt eller om
minst en femtedel av distriktets medlemmar så begär.
Mom. 2.
Senast åtta dagar före årsmötet bör distriktsstyrelsen sända årsmöteshandlingar till avdelningar, kretsar och gruppmedlemmar.
Mom. 3.
Rätt att lämna in motion till distriktets årsmöte har varje medlem, avdelning och krets inom distriktet. Motion som väcks av
enskild medlem kan, innan den skickas till distriktet, behandlas
av den avdelning och krets medlemmen tillhör. Avdelningen
och/eller kretsen kan då ställa sig bakom förslaget och anta
motionen som sin egen. Gör avdelningen/kretsen inte det ska
motionen, om medlemmen så önskar, skickas in till distriktet
som enskild.
Motion till årsmöte ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast
tre veckor före mötet, såvida styrelsen ej fastställt annan motionstid. Motionen ska behandlas av styrelsen, som lämnar förslag
till årsmötet.
		
Mom. 4.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1.
Årsmötets behöriga utlysande
2.
Behandling av styrelsens berättelse
3.
Behandling av revisorernas berättelse
4.
Beslut om ansvarsfrihet
5.
Behandling av förslag och motioner
6.
Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
7.
Val av a) ordförande, b) kassör,
c) övriga ledamöter, d) ersättare
8.
Val av revisorer och revisorsersättare
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Mom. 5.
För att förbereda val av förtroendevalda vid nästkommande
årsmöte väljer årsmötet, eller annat distriktsmöte, en valberedning samt utser sammankallande. (Vid val av ombud till
förbundskongress fungerar distriktsstyrelsen som valberedning.)
§ 31 Distriktets styrelse
Mom. 1.
Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter, som väljs
på ett eller två år. Ordförande och kassör väljs särskilt.
Styrelsen utser firmatecknare. Distriktets firma ska
tecknas av minst två i förening.
Styrelsen ska inom sig utse en medlemsansvarig som även
har till uppgift att ansvara för medlemsregistret.
Årsmötet kan dessutom välja styrelseersättare, vilka ska
kallas till styrelsens sammanträden. Vid förhinder för ordinarie ledamot ges ersättarna rösträtt i den ordning de blivit
valda.
Mom. 2.
Styrelsen ansvarar för distriktets verksamhet mellan två
årsmöten. Styrelsen ska till varje årsmöte avge en verksamhetsberättelse. Berättelsen samt förteckning över styrelse
och revisorer ska skickas till förbundet.
Mom. 3.
Styrelsen utser firmatecknare, varav minst en ska vara ordinarie ledamot i styrelsen. Distriktets firma ska tecknas av
två i förening.
Mom. 4.
Styrelsen ska inom sig fördela olika uppgifter och ansvarsområden (konstituera sig), exempelvis utse medlemsansvarig, studieorganisatör, sekreterare, vice och så vidare.
Mom. 5.
Styrelse med minst sju ledamöter kan inom styrelsen utse
ett verkställande utskott. Ordförande och kassör ska ingå
i verkställande utskottet. Antalet ledamöter i verkställande
utskottet får vara högst hälften av antalet ordinarie ledamöter i styrelsen.
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Verkställande utskottet verkställer styrelsens beslut.
Styrelsen kan delegera beslutsrätt till verkställande utskottet och funktionär i särskilda frågor. Viktiga beslut
fattade enligt delegation ska rapporteras till styrelsen.
Mom. 6.
Styrelsen, liksom verkställande utskottet, är beslutsmässig
då ordförande eller vice ordförande och minst hälften av
övriga ledamöter är närvarande.
Som beslut gäller det förslag som fått en majoritet av rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Mom. 7.
Om ordförande eller kassör lämnar sitt uppdrag ska styrelsen kalla till extra årsmöte för nyval om det återstår mer än
tre månader till ordinarie årsmöte. I annat fall utser styrelsen ny ordförande eller kassör fram till årsmötet. Om annan
ledamot lämnar uppdraget under mandatperioden inträder
ersättarna i den ordning de blivit valda.
§ 32 Protokoll
Protokoll ska skrivas vid distrikts-, styrelse- och verkställande utskottsmöten. Protokollen ska dateras/numreras och
det ska framgå vilka beslut som fattats.
§ 33 Distriktets revisorer
För granskning av distriktets verksamhet, räkenskaper och
förvaltning väljs på årsmötet två revisorer och minst en
revisorsersättare. De ordinarie revisorerna väljs för en tid av
två år. Den ena väljs första året och den andra påföljande år.
Revisorerna ska löpande under verksamhetsåret följa
styrelsens arbete. Revisorerna ska till varje årsmöte avge
en berättelse över sin granskning samt till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Styrelsen ska informera revisorerna om tid och plats för
styrelsesammanträden. Revisorerna har rätt att närvara vid
sammanträdena och där ge förslag i frågor som rör distriktets ekonomi och förvaltning.
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Förbundet
§ 34 Kongress
Mom. 1.
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Kongress samlas vart tredje år, på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar.
Extra kongress genomförs om förbundsstyrelsen så beslutar eller
om minst en tredjedel av avdelningarna så begär.
Mom. 2.
Kallelse till kongress ska ske antingen i Verdandisten eller genom
utskick till avdelningar, kretsar och distrikt senast sex månader
före kongressen.
Mom.3.
Kongressens uppgift är att besluta om gemensamma angelägenheter för förbundet.
Mom. 4.
Rätt av lämna motion till kongressen har varje medlem, avdelning,
krets och distrikt.
Motion till kongressen som väcks av enskild medlem bör – innan
den insänds – behandlas av den avdelning, krets och/eller distrikt
som medlemmen tillhör.
Avdelningen, kretsen och/eller distriktet kan då ställa sig bakom
förslaget och anta motionen som sin egen. Gör avdelningen, kretsen och/eller distriktet inte det ska motionen, om medlemmen så
önskar, skickas in till förbundet som enskild.
Motion till kongress ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast
fem månader före kongressen. Motioner och förbundsstyrelsens
yttranden och förslag samt verksamhets- och ekonomisk berättelse
som ska behandlas vid kongressen ska vara avdelningar, kretsar
och distrikt tillhanda senast en månad före kongressen. Det eller de
ärenden som föranleder extra kongress ska meddelas avdelningar,
kretsar och distrikt senast två månader före extrakongressen.
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Mom. 5.
För granskning av förbundsstyrelsens verksamhet under den
gångna verksamhetsperioden utser kongressen ett granskningsutskott bestående av sju ledamöter, inkluderande förbundets
båda revisorer. För behandling av inkomna motioner och lämnade förslag bör kongressen utse beredningsutskott.
Mom. 6.
Kongressen väljer valberedning bestående av högst sju ledamöter, varav en väljs till ordförande. Valberedningens uppgift är
att förbereda val av förbundsstyrelse och förbundsrevisorer vid
nästkommande kongress.
Mom. 7.
Vid kongressen ska följande ärenden behandlas:
1.
Kongressens behöriga utlysande
2.
Antagande av dag- och arbetsordning
3.
Fastställande av röstlängd
4.
Val av ordförande och övriga funktionärer för
kongressen
5.
Val av protokollsjusterare och rösträknare
6.
Val av granskningsutskott och övriga
beredningsutskott
7.
Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse
8.
Behandling av revisionsberättelse
9.
Beslut om ansvarsfrihet
10.
Behandling av motioner och förslag
11.
Fastställande av regler för medlems- och
förbundsavgifter
12.
Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
13.
Val av styrelse
a. förbundsordförande
b. styrelseledamöter
c. styrelseersättare
14.
Val av revisorer och revisorsersättare
15.
Val av valberedning
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§ 35 Ombud vid kongressen
Mom. 1.
Vid ombudsfördelning till kongressen gäller följande:
Antalet ombud vid kongressen ska vara 50, 60 eller 70.
Varje distrikt samt avdelningar i distriktsområde som
saknar distriktsorganisation, har rätt att utse ombud.
Varje distrikt och distriktsområde har rätt till ett grundombud. Ombuden fördelas därutöver i förhållande till det i
genomsnitt till förbundet inrapporterade antalet betalande
medlemmar per den 31 december de tre senaste åren före
kongressen. Vid totalt 50 ombud vid kongressen får ett enskilt
distrikt ha högst 12 ombud, vid totalt 60 ombud högst 15 och
vid totalt 70 ombud högst 18 ombud.
Förbundsstyrelsen fastställer ombudsfördelningen.
Mom. 2.
För avdelningar, som ej tillhör distriktsorganisation, beslutar
förbundsstyrelsen om särskild valorganisation som omfattar
alla avdelningarna inom området.
Mom. 3.
Till förbundet ansluten riksorganisation äger rätt att utse ett
ombud till kongressen.
§ 36 Yttrande-, förslags- och rösträtt
Yttrande-, förslags- och rösträtt har valda ombud samt förbundsstyrelse och revisorer. Yttrande- och förslagsrätt har
även valberedningens ledamöter, kongressens presidium
och av förbundsstyrelsen utsedda föredraganden.
Förbundsstyrelsen har ej rösträtt i frågor om ansvarsfrihet.
Röstning med fullmakt är ej tillåten.
Som beslut vid kongressen gäller det förslag i varje fråga som
fått majoritet. Vid lika röstetal mellan två förslag har kongressens tjänstgörande ordförande utslagsröst.
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§ 37 Ledarkonferenser
Förbundsstyrelsen kallar representanter för avdelningar, kretsar
och distrikt till överläggningar i aktuella frågor.
§ 38 Förbundsstyrelse
Mom 1.
Förbundsstyrelsen är, då kongressen inte är samlad, förbundets
högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen är ansvarig för förbundets verksamhet och förvaltning inför kongressen.
Mom. 2.
Förbundsstyrelsen ska bestå av minst nio ledamöter som väljs av
kongressen för en tid av tre år. Förbundsordförande ska väljas
särskilt. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Kongressen ska dessutom välja minst tre styrelseersättare för en
tid av tre år. Är ordinarie ledamot frånvarande ges ersättarna rösträtt i den ordning de blivit valda.
Mom. 3.
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett verkställande utskott på tre
ledamöter samt högst två ersättare. Vid ordinarie ledamots frånvaro får ersättarna rösträtt i den ordning de blivit valda.
Mom. 4.
Förbundsstyrelsen, liksom verkställande utskottet, är beslutmässig
då ordförande eller vice ordförande och minst hälften av övriga
ledamöter är närvarande. Som beslut gäller det förslag som fått en
majoritet av rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Mom 5.
Styrelsen utser firmatecknare. Förbundets firma ska tecknas av
minst två i förening.
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Mom. 6
Om förbundsordförande avgår under mandatperioden utser
förbundsstyrelsen en ny ordförande inom förbundsstyrelsen fram
till nästa kongress. Om en övrig ledamot avgår under mandatperioden får ersättarna rösträtt i den ordning de blivit valda.
§ 39 Protokoll
Mom. 1
Protokoll från kongressen utsänds till avdelningar, kretsar och
distrikt senast sex månader efter kongressen.
Mom. 2.
Vid förbundsstyrelse- och verkställande utskotts-sammanträden
ska protokoll skrivas. Protokollen ska dateras/numreras och det
ska framgå vilka beslut som fattats.
§ 40 Revision
Mom 1.
För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning väljs
av kongressen två revisorer och två revisorsersättare för en tid av
tre år.
Revisorerna ska årligen avge berättelse över sin granskning samt
till- eller avstyrka ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter.
Förbundsstyrelsen ska informera revisorerna om tid och plats
för förbundsstyrelsens sammanträden. Revisorerna har rätt att
närvara vid styrelsens sammanträden och där framlägga förslag i
frågor angående förbundets ekonomi och förvaltning.
Revisorerna ska också granska förbundsstyrelsens övriga arbete
och vara styrelsen behjälplig med råd i frågor om stadgetolkning,
organisation och ekonomi.
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Mom. 2.
Auktoriserad eller godkänd revisor ska anlitas för att biträda
förbundsrevisorerna och förbundsstyrelsen i frågor om förbundets räkenskaper och ekonomi.
Mom. 3.
Förbundets revisorer har rätt att, i kontakt med respektive
organisations valda revisorer, granska räkenskaper och förvaltning i avdelningar, kretsar och distrikt.
§ 41 Val av förtroendevalda
Valbar till förtroendeuppdrag i avdelning, krets, distrikt och
förbund är varje medlem i respektive Verdandiorganisation.
Med förtroendeuppdrag menas styrelser, revisorer samt valberedningar och ombud på distrikts- och förbundsnivå.
§ 42 Sluten omröstning
Vid personval inom Verdandi gäller att om fler kandidater är
föreslagna vid respektive valtillfälle än vad som ska väljas,
ska valet ske med sluten omröstning.
§ 43 Val av ombud till kongress
Mom. 1.
Val av ombud till kongress sker vid det distriktsårsmöte som
infaller närmast före kongressen. Särskilda regler fastställs av
förbundsstyrelsen för val av ombud inom landstingsområde
där distrikt saknas.
Distriktsstyrelsen fastställer sista dag för nominering.
Avdelningarna nominerar kandidater, vilkas namn insänds till distriktsstyrelsen. Nominering av ombud till
kongress ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast
den 15 mars om distriktsstyrelsen inte beslutat annat.
Nominerad kandidat ska betraktas som nominerad både
som ordinarie och ersättare.
Till årsmötet gör distriktsstyrelsen en förteckning över samtliga nominerade samt anger hur många ombud som ska väljas.
Styrelsen ska också lämna förslag till årsmötet på vilka kandidater man föreslår ska väljas.

25

26

VERDANDIS STADGAR

Mom. 2.
Vid val av kongressombud gäller följande:
Valda ombud är den eller de som fått flest röster, såvida inte
mötet beslutar om att enkel majoritet ska gälla. Som ersättare
väljs de som kommer de valda närmast i röstetal. De kallas in
i den ordning de fått röster.
Vid lika röster avgör lotten.
Mom. 3.
Val av ombud bör vara avslutat senast den 30 april samma år
kongressen hålls. Distriktsstyrelsen skriver och skickar in fullmakt för valda ombud och ersättare snarast efter att valet skett.
§ 44 Val vid kongress
Valda ledamöter är den eller de som fått flest röster, såvida inte
kongressen beslutat att enkel majoritet ska gälla. Som ersättare
väljs de som kommer de valda närmast i röstetal. De kallas in
i den ordning de fått röster.
Vid lika röster avgör lotten.						
			
§ 45. Val av ombud till distriktets årsmöte
Ombud och ersättare till distriktets årsmöte väljs på avdelningsårsmötet närmast före distriktsårsmötet.
Ombudens och ersättarnas mandat gäller under distriktets verksamhetsår om inte annat beslutas.
§ 46. Val vid distriktsårsmöte, kretsårsmöte och avdelningsårsmöte
Vid val av förtroendevalda vid distriktsårsmöte, kretsårsmöte
och avdelningsårsmöte gäller följande:
Valda ledamöter är den eller de som fått flest röster, såvida inte
mötet beslutar om att enkel majoritet ska gälla. Som ersättare
väljs de som kommer de valda närmast i röstetal. De kallas in i
den ordning de fått röster.
Vid lika röster avgör lotten.

26

VERDANDIS STADGAR

Personal
§ 47 Verdandiorganisation med anställd personal
Mom. 1.
I en Verdandiorganisation med anställda ansvarar styrelsen
för att de skyldigheter som en arbetsgivare har enligt lagar
och avtal efterlevs.
I styrelsen ska det utses en personalansvarig som ansvarar
för arbetsgivar- och personaladministrativa frågor.
Mom. 2
Förbundsstyrelsen ska stödja lokala Verdandiarbetsgivare
och anställda för att bidra till trygga och rättvisa anställningsvillkor och god arbetsmiljö inom Verdandi.
Mom. 3
Verdandiorganisation som har anställd personal ska anlita
av Kommerskollegium auktoriserad eller godkänd revisor
för att biträda styrelsen och revisorerna i ekonomi- och
personalfrågor.

Allmänna bestämmelser
§ 48 Jäv
Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan
tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Jäv ska undvikas på alla nivåer inom Verdandi.
Firmatecknare får inte vara jäviga och revisorer får inte stå
i jävsförhållande till någon i styrelsen.
Närståenderelation ska räknas som jäv. Make/maka,
sambo, barn och syskon är alltid nära anhöriga men även
andra närstående kan räknas dit efter en bedömning i det
enskilda fallet.
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§ 49 Överklagande av beslut
Mom. 1.
Formerna för beslut inom Verdandi är reglerade i dessa stadgar.
Medlem som anser att styrelse eller annat beslutande organ brutit
mot dessa stadgar har rätt att överklaga fattat beslut till förbundsstyrelsen. Överklagande ska ske skriftligt och så snart det inkommit
till förbundsstyrelsen ska frågan utredas. Berörda organisationsenheter ska kontaktas och har rätt att yttra sig över överklagandet.
Beslut får ej verkställas under pågående prövning. Om beslutet
redan verkställts, och förbundsstyrelsen finner att det bryter mot
stadgan, avgör förbundsstyrelsen hur rättelse ska ske.
Skulle frågan ha avgörande betydelse för fortsatt verksamhet eller
om överklagandet är uppenbart obefogat, kan förbundsstyrelsens
verkställande utskott medge verkställighet av beslutet.
Mom. 2.
Den som genom beslut i förbundsstyrelsen på grund av vad som
anges under § 4 har blivit utesluten, äger rätt att överklaga beslutet till närmast kommande kongress.
Överklagande ska vara förbundsstyrelsen tillhanda inom 30 dagar
efter det att den berörda fått del av beslutet. Förbundsstyrelsens
beslut gäller dock tills kongressen prövat frågan.
§ 50 Organisationsenhets vilande
Mom. 1.
Avdelning eller krets som ej haft årsmöte i stadgeenlig tid anses
som vilande till dess beslut om upplösning fattats eller årsmöte
genomförts. Avdelning som ej haft årsmöte äger ej rätt till ombud
vid distriktsårsmöte.
Förbundsstyrelsen kan efter samråd med krets- och distriktsstyrelse
besluta om eventuell upplösning av avdelningen och efter samråd
med distriktsstyrelsen besluta om upplösning av krets. Sådant ställningstagande bör ske senast efter att avdelningen varit vilande i två
år.
Vilande avdelning eller krets, som önskar återuppta sin verksamhet,
inleder den nya verksamhetsperioden med ett stadgeenligt årsmöte.
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Mom. 2.
Om distrikt ej haft årsmöte i stadgeenlig tid beslutar förbundsstyrelsen om lämpliga åtgärder.
§ 51 Tolkning av stadgarna
Tvister gällande tolkningen och tillämpningen av dessa
stadgar ska avgöras av förbundsstyrelsen.
§ 52. Stadgeändring
Beslut om ändring av Verdandis stadgar fattas av kongressen. För stadgeändring, som föranletts av motion eller förbundsstyrelsens förslag, fordras att mer än hälften
av de avgivna rösterna biträder ändringsförslaget.
För stadgeändring som väcks under pågående kongress
krävs att minst två tredjedelar av de röstberättigade
stödjer ändringsförslaget. För stadgeändring som avses
träda i kraft omedelbart under pågående kongress, krävs
att minst två tredjedelar av de röstberättigade stödjer
förslaget.
§ 53. Antagande av stadgar
Dessa stadgar är antagna av Verdandis kongress 2017
och träder i kraft omedelbart efter kongressen. De nya
stadgarna ska antas av distriktens, kretsarnas och avdelningarnas nästkommande årsmöten. Tillägg och
anpassningar av regler efter lokala behov inom de stadgeparagrafer som gäller den aktuella organisationsenheten
– avdelning, krets eller distrikt – kan göras så länge de
inte strider mot dessa grundstadgar.
§ 54. Upplösning
Mom. 1.
Avdelning som ej haft årsmöte i stadgeenlig tid eller av
annan anledning ej genomför sin verksamhet kan, efter
samråd med krets- och distriktsstyrelse upplösas genom
beslut av förbundsstyrelsen. Om fem medlemmar vill ta
ansvar för att den ska vara kvar kan den ej upplösas.
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Avdelning som upplöses får ej sälja eller ge bort sina tillgångar utan förbundsstyrelsens medgivande. Förvaltningen
av den upplösta avdelningens tillgångar överförs till den
krets eller det distrikt som avdelningen tillhört. Om avdelningen ej tillhört krets eller distrikt överförs förvaltningen
till förbundet.
Mom. 2.
Beslut om upplösning av krets fattas av förbundsstyrelsen
efter samråd med berörda avdelningar och distrikt. Vid upplösning överförs förvaltningen av kretsens tillgångar till
distriktet, och om distrikt inte finns, till förbundet.
Mom. 3.
Beslut om upplösning av distrikt fattas av förbundsstyrelsen
efter samråd med avdelningar och kretsar. Vid upplösning
överförs förvaltningen av distriktets tillgångar till förbundet.
Mom. 4.
Förslag om upplösning av förbundet ska ske i form av motion eller förslag från förbundsstyrelsen. Beslut ska för att
vara giltigt fattas med tre fjärdedels majoritet av kongressen.
Vid beslut om upplösning ska beslut fattas om reglering
av eventuella skulder och om användningen av eventuella
tillgångar.
Förbundet kan ej upplösas om minst tio avdelningar förbinder sig att upprätthålla verksamheten.
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