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Proposition:  
Revidering av nationella stadgar  
Jagvillhabostad.nu, org. nr: 802413-1396 

Förbundsstyrelsen har funnit det nödvändigt att revidera nuvarande stadga för att tydliggöra 
organisationens uppdrag och mål. 

Propositionen yrkar på:  

1. Att skriva om hela stycket i §1 Organisation, Mom. 2 till: ”Jagvillhabostad.nu är ett partipolitiskt 
och religiöst obundet ideellt förbund för unga. Förbundet har sin utgångspunkt i demokrati, 
mänskliga rättigheter, feminism, antirasism och hållbar utveckling.” 

2. Att i §1 Organisation flytta upp Mom. 3 respektive 4 till direkt under Mom 1, det vill säga, göra om 
dem till Mom 2 respektive 3.  

3. Att stryka i sin helhet Mom 5 i 1 Organisation.  

4. Att i Mom 3, §1 Organisation, stryka ”bevaka samt agera utifrån” och ändra till ”arbeta för”. 

5. Att styrka i sin helhet Mom 1 i §2 Medlemskap. 

6. Att i §2 Medlemskap, Mom 2 ändra ”enskilt ansluten” till ”en”. 
  

7. Att i §2 Medlemskap, Mom 2 ändra ”dessa” till ”förbundets”. 

8. Att i §2 Medlemskap, Mom 2 ändra ”jagvillhabostad.nu” till ”Jagvillhabostad.nu”. 

9. Att i §2 Medlemskap, Mom 2 lägga till ett skiljetecken efter ”30 år”. 

10. Att i §2 Medlemskap, Mom 2 lägga till ordet ”eventuell”. 

11. Att i §2 Medlemskap, Mom 2 ändra ”Enskilt anslutet medlemskap” till ”Medlemskapet”.  

12. Att i §2 Medlemskap, Mom 2 ändra ”lokalavdelning” till ”lokalförening”. 

13. Att ändra rubriksättningen på §3 Lokalavdelningar till ”§3 Lokalföreningar”. 

14. Att i §3 Lokalföreningar, Mom 1, ändra ”lokalavdelning” till ”lokalförening”. 
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15. Att i §3 Lokalföreningar, Mom 1, stryka ordet ”primärt”.  

16. Att i §3 Lokalföreningar, Mom 2, ändra ”lokalavdelningar” till ”lokalföreningar”.  

17. Att i §3 Lokalföreningar, Mom 2, ändra ”styrelsen” till ”förbundsstyrelsen”. 

18. Att i §3 Lokalföreningar, Mom 2, stryka ”samt personuppgifter för de medlemsmartikel varje år på 
de medlemmar som de organiserar” och istället skriva ”samt medlemsregister varje år över 
medlemmar de organiserar”.  

19. Att i §4 Medlemsavgift, Mom 1 ändra ”Medlemsavgiften” till ”Eventuell medlemsavgift”. 

20. Att i §5 Utträde, Mom 1, stryka ”omedelbart skall radera dennes medlemsuppgifter” och istället 
skriva: ”skall hantera medlemmens begäran om utträde skyndsamt”.  

21. Att skriva om §6 Uteslutning Mom 1, ”Styrelsen äger rätt att utesluta en medlem som motverkar 
föreningens syfte, principer eller politik som fastslagits av förbundsstämman, aktivt förhindrar 
föreningen att genomföra verksamhet eller om medlemmen av annan anledning anses vara 
synnerligen olämplig att uppbära medlemskap” till följande:  
 
”Styrelsen äger rätt att utesluta en medlem som motverkar föreningens syfte, principer eller politik 
som fastslagits av förbundsstämman, som aktivt förhindrar föreningens syfte och möjlighet att 
genomföra sin verksamhet, eller om medlemmen av annan anledning anses vara synnerligen 
olämplig att fortsätta som medlem i organisationen”.  

22. Att i §6 Uteslutning, Mom 2, ändra ”närmast” till ”nästkommande”.  

23. Att i §7 Förbundsstämma, Mom 3, ändra ”förbundsstämman” till ”förbundsstämma”.  

24. Att i §7 Förbundsstämma, Mom 5, skriva om hela stycket ”Motionsrätt tillkommer samtliga 
medlemmar och lokalavdelningar” till ”Samtliga medlemmar och lokalföreningar har motionsrätt. 
Styrelsen har propositionsrätt”.  

25. Att i §7 Förbundsstämma, Mom 6, ersätta ”efter kallelse gått ut till medlemmarna” till ”innan 
förbundsstämman”.  

26. Att i §7 Förbundsstämma, Mom 8, ersätta ”förslag” med ”propositioner” i första meningen. 

27. Att i §7 Förbundsstämma, Mom 8, förändra antal veckor innan ordinarie förbundsstämma 
styrelsen ska skicka ut eventuella propositioner: från åtta till fyra veckor. ”Styrelsens propositioner 
skall skickas ut fyra (4) innan ordinarie förbundsstämma, och två (2) veckor innan extrainsatt 
förbundsstämma. Övriga handlingar såsom verksamhetsberättelse och motionssvar, skall vara 
medlemmarna till handa senast en (1) vecka innan förbundsstämman”.  

28. Att i §7 Förbundsstämma, Mom 8, förändra antal veckor innan extrainsatt förbundsstämma som 
styrelsen ska skicka ut eventuella propositioner: från fyra till 2 veckor innan. ”(…)och två veckor 
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innan extrainsatt förbundsstämma”.  

29. Att i §7 Förbundsstämma, Mom 8, andra meningen, ändra meningsbyggnaden till ”Övriga 
handlingar, såsom verksamhetsberättelse och motionssvar, skall vara medlemmarna tillhanda 
senast en (1) vecka innan förbundsstämman.  

30. Att i §7 Förbundsstämma, Mom 9, stryka ”Förhandlingar sker alltid i plenum” och ersätta med 
”Förbundsstämmans förhandlingar förs öppet såvida inte förbundsstämman beslutar om slutna 
förhandlingar. Vilka som får delta vid slutna förhandlingar beslutas av förbundsstämman. De med 
rösträtt och förtroendevalda har alltid rätt att närvara vid förhandlingar.  

31. Att i §7 Förbundsstämma, Mom 16, ersätta ordet ”punkt” med ”§” samt lägga till ett §-tecken 
framför siffran 2.  

32. Att i §8 Styrelse, Mom 1, ändra ”jagvillhabostad.nu” till ”Jagvillhabostad.nu”.  

33. Att i §8 Styrelse, Mom 5, lägga till meningen ”och ekonomisk berättelse” efter ”(…)inför årsmötet 
avlägga verksamhetsberättelse”.  

34. Att i §8 Styrelse, Mom 7, skriva om stycket enligt följande: ”Styrelsens beslut skall protokollföras 
och vid begäran göras tillgängliga för medlemmarna. Personligt känslig information får maskas.”.  

35. Att i §8 Styrelse, Mom 9, stryka ”jagvillhabostad.nu” och skriva ”styrelsens” istället.  

36. Att i §8 Styrelse, Mom 10, stryka ordet ”som” före ”ordförande” samt lägga till ett skiljetecken efter 
”till”.  

37. Att i §8 Styrelse, Mom 12, stryka ”personer” och skriva ”medlemmar” istället.  

38. Att i §9 Valberedning, Mom 1, stryka meningen ”en mandatperiod som motsvarar tiden till nästa 
ordinarie förbundsstämma” och istället formulera stycket enligt följande: ”Valberedningen skall 
vara minst två (2) till antalet och väljs av förbundsstämman för ett verksamhetsår”.  

39. Att i §9 Valberedning, Mom 7, skriva om stycket i sin helhet enligt följande: ”Valberedningen 
offentliggör sitt förslag senast en (1) vecka innan förbundsstämman.”.  

40. Att i §10 Revisorer, Mom 1, stryka slutet på meningen i stycket: ”en mandatperiod som motsvarar 
tiden till nästa ordinarie förbundsstämma” och istället skriva ”ett verksamhetsår”.  

41. Att i §10 Revisorer, Mom 3, skriva ”inför” istället för ”vid” i andra meningens inledande ordföljd – 
”Verksamhetsrevisorerna skall inför förbundsstämman(…)”. 
  

42. Att i §10 Revisorer, Mom 4, ersätta ordet ”ekonomiska” med ordet ”auktoriserade” på två ställen i 
stycket.  

43. Att i §11 Räkenskaper, Mom 2, ändra antalet veckor styrelsens ekonomiska redovisning ska vara 
revisor tillhanda – från två veckor till en vecka före förbundsstämman: ”Styrelsens ekonomiska 
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redovisning samt verksamhetsberättelse bör överlämnas till revisor senast en (1) vecka före 
förbundsstämman.” 

44. Att i §12 Stadgan, Mom 2, stryka styckets andra mening i sin helhet: ”Vid tolkning skall 
verksamhetsrevisorns synpunkt inhämtas”.  

45. Att i §12 Stadgan, Mom 3, stryka meningen ”För att ändra §1 mom 1 till mom 5 krävs beslut av två 
(2) på varandra följande ordinarie förbundsstämmor” och istället skriva ”För att ändra §1, Mom 1-5, 
krävs beslut med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av två (2) på varandra följande ordinarie 
årsmöten.”.  

46. Att i §13 Föreningens upphörande, Mom 1, ändra ”jagvillhabostad.nu” till ”Jagvillhabostad.nu”.  
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