Europeiska ungdomsparlamentet Sveriges stadgar

1 kap. Definition och ändamål
§ 1 Syfte
Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar sig för aktuella politiska frågor
och där de fritt får möjlighet att framföra sina åsikter.

§ 2 Organisation
Mom 1 Föreningens namn är Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige).
Mom 2 Föreningens mål är att intressera ungdomar för aktuella politiska frågor i dagens och morgondagens
Europa samt bidra till utveckling av en europeisk identitet hos ungdomar och därigenom till förverkligandet
av det europeiska medborgarskapet.
Mom 3 Föreningen är ett förbund av medlemsföreningar och de fysiska personer som upptagits som
medlemmar i dem.
Mom 4 Föreningen är ideell och utan vinstintresse.
Mom 5 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Mom 6 Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer.
Mom 7 Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Mom 8 Föreningen tillämpar ingen form av könskvotering.

§ 3 Redovisningsår
Mom 1 Föreningens verksamhetsår löper från den 1 juli till 30 juni.
Mom 2 Föreningens räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december.

§ 4 Tolkning av stadgan
Mom 1 Vid oklarheter om denna stadgas innebörd i samband med ett ordinarie årsmöte eller extrainsatt
årsmöte kan årsmötet ta beslut om stadgetolkning.
Mom 2 Vid oklarheter om denna stadgas innebörd som uppstår vid annat tillfälle än i samband med
ordinarie eller extra insatt årsmöte kan styrelsen besluta om stadgetolkning.

2 kap. Medlemskap
§ 1 Medlemsförening
Mom 1 Behörighet till medlemskap som förening är ideella föreningar vilka har som syfte att bedriva EUP:s
verksamhet
Mom 2 En förening kan beviljas medlemskap i EUP Sverige efter skriftlig ansökan till förbundsstyrelsen som
godkänner eller avslår ansökan.
Mom 3 Medlemsföreningar som är anslutna till EUP Sverige är det i enlighet med EUP Sveriges reglemente
för medlemskap.
Mom 4 En fysisk person har rätt till medlemskap i EUP Sverige genom medlemskap i en medlemsförening.

§ 2 Föreningsmedlem
Mom 1 En fysisk person som är medlem i en medlemsförening kallas i den här stadgan för en
föreningsmedlem.
Mom 2 En föreningsmedlem är per automatik medlem i EUP Sverige.

Mom 3 En medlem i EUP Sverige som har deltagit i någon av EUP Sveriges aktiviteter har rätt att bli en
registrerad medlem av EUP:s internationella nätverk.
Mom 4 Föreningsmedlemskap är avgiftsfritt.

§ 3 Utträde
Mom 1 En medlemsförening som önskar utträde ur föreningen gör detta skriftligen till förbundsstyrelsen.
Mom 2 En föreningsmedlem som önskar utträda ur sin medlemsförening gör detta skriftligen till
förbundsstyrelsen och anses därmed omedelbart ha utträtt som medlem ur organisationen när yttrandet
skriftligt mottagits.

§ 4 Uteslutning
Mom 1 Uteslutning av en medlemsförening kan ske om medlemsföreningen bryter mot EUP Sveriges
stadgar, reglemente för medlemskap, mot av förbundet eller dess styrelse i stadgeenlig ordning fattade
beslut eller i övrigt handlar på ett sådant sätt att EUP Sverige skadas eller att organisationens ändamål och
intressen motarbetas.
Mom 2 Föreningsmedlem som aktivt motarbetar EUP Sveriges verksamhet eller ändamål, bryter mot
förbundets stadgar eller uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet skadar föreningens intressen eller rykte,
kan uteslutas ur föreningen.
Mom 3 Beslut om uteslutning av en medlemsförening eller föreningsmedlem tas av förbundsstyrelsen med
en 2/3 majoritet.
Mom 4 Omprövning av uteslutning av medlemsförening eller föreningsmedlem kan göras av årsmötet om
yrkande har skickats in till förbundsstyrelsen senast tre veckor innan årsmötet.

3 kap. Årsmöte
§ 1 Ordinarie årsmöte
Mom 1 Årsmötet är föreningens högst beslutande organ.
Mom 2 Årsmötet utgörs av EUP Sveriges föreningsmedlemmar uppslutna genom EUP Sveriges
medlemsföreningar.
Mom 3 Årsmötet ska hållas en gång årligen i maj månad.
Mom 4 Årsmötet skall av förbundsstyrelsen utlysas högst 14 och minst 12 veckor innan årsmötets öppnande
på EUP Sveriges hemsida där datum och plats skall framgå.
Mom 5 Förbundsstyrelsen kallar till årsmötet.
Mom 6 Kallelse skall ske skriftligen till samtliga medlemsföreningar och föreningsmedlemmar 6 veckor
innan årsmötets öppnande genom hemsida, mail och andra kontaktformer. Kallelsen ska innehålla förslag
till beslut, instruktioner för hur föreningsmedlem ska gå tillväga för att lägga förslag samt hur nominering
och kandidering till ett förtroendeuppdrag i förbundet går till.
Mom 7 Årsmöteshandlingarna ska skickas ut senast två veckor innan årsmötets öppnande. Handlingarna ska
innehålla:
1. Förslag på dagordning
2. Förslag på arbetsordning
3. Verksamhetsberättelse för innevarande verksamhetsår
4. Revisionsberättelse för innevarande verksamhetsår
5. Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
7. Förslag på budget för nästkommande verksamhetsår
8. Övriga förslag
9. Medlemmarnas motioner till årsmötet med förbundsstyrelsens svar
10 Valberedningens förslag till EUP Sveriges förtroendeposter
Mom 8 För att ett ärende ska kunna tas upp på årsmötet måste det ha lyfts genom ett förslag.
Mom 9 Föreningsmedlemmar har rätt att lyfta förslag genom motioner. Motioner till årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda minst tre veckor innan årsmötet.

Mom 10 På årsmötet ska minst följande punkter behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare tillika rösträknare för årsmötet
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande och beslutsmässighet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av arbetsordning
7. Presentation av verksamhetsberättelse avseende innevarande verksamhetsår
8. Presentation av ekonomisk berättelse och årsredovisning avseende innevarande verksamhetsår
9. Presentation av revisionsberättelse avseende verksamhetsår och föregående räkenskapsår
10. Nomineringsstopp för kandidaturer till förbundets förtroendeposter
11. Behandling av förslag
12. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
13. Val av ordförande till nationella styrelsen
14. Val av vice ordföranden till nationella styrelsen
15. Fastställande av nationella styrelsens storlek
16. Val av ledamöter till nationella styrelsen
17. Val av revisorer
18. Val av ordförande till valberedningen
19. Fastställande av valberedningens storlek
20. Val av ledamöter till valberedningen
21. Årsmötets avslutande
Mom 11 Beslutsmässigt är årsmötet med det antal röstberättigade som är närvarande vid årsmötet.
Mom 12 Årsmötet beslutar med enkel majoritet i samtliga ärenden som upptagits på årsmötet förutom i de
fall stadgan säger annat.
Mom 13 Föreningsmedlemmar har närvaro, yttrande, förslags- och rösträtt på årsmötet.
Mom 14 Förtroendevalda i förbundsstyrelsen har närvaro, yttrande, förslags- och rösträtt på årsmötet.
Mom 15 Valberedningen har, för det fall de inte är föreningsmedlemmar, närvaro- och yttranderätt samt
förslagsrätt i fråga om personval på årsmötet.
Mom 16 Revisorerna har, för det fall de inte är föreningsmedlemmar, närvaro- och yttranderätt samt
förslagsrätt i fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Mom 17 Anställda i förbundet har närvaro och yttranderätt på årsmötet om annat inte beslutas av årsmötet.
Mom 18 Årsmötets läge skall rotera enligt EUP Sveriges fyra (4) regioner Nord, Öst, Syd, Väst, där vardera
region ska hålla minst ett årsmöte per 6 år. EUP Sverige ska i den mån det är möjligt ekonomiskt, erbjuda
reseersättning till en summa om 50-100 procent av resans kostnad. I den mån det är möjligt ska EUP Sverige
arrangera boendeplatser för deltagare på skolor eller i annan billig lokal.

§ 2 Extrainsatt Årsmöte
Mom 1 För extrainsatt årsmöte gäller samma som för 3 kap. § 1 Ordinarie Årsmöte, med undantag för vad
som särskilt regleras i denna paragraf.
Mom 2 Extrainsatt årsmöte skall hållas om förbundsstyrelsen, revisorerna eller minst en tiondel av
föreningsmedlemmarna, baserat på föregående kalenderårs medlemsantal, kräver det.
Mom 3 Extrainsatt årsmöte får endast behandla frågor som angivits i kallelsen.
Mom 4 Förbundsstyrelsen ska utsända kallelsen till det extrainsatta årsmötet minst 4 och högst 6 veckor
innan det extrainsatta årsmötets öppnande. Kallelsen ska innehålla tid, plats, förslag på dagordning samt
varför kallelse till ett extrainsatt årsmöte sker.

§ 3 Omröstning vid årsmötet
Mom 1 Vid omröstning på årsmötet gäller enkel majoritet förutom i de fall stadgan säger annat.
Mom 2 Nedlagda röster räknas ej vid omröstning på årsmötet.
Mom 3 Vid lika röstetal i sakfrågor skall frågan bordläggas

Mom 4 Vid begäran skall personval ske med sluten omröstning, annars per acklamation. Antalet röster
respektive person erhållit i personval skall hållas hemligt.
Mom 5 Årsmötet beslutar om antalet poster för det aktuella valet. Vid personval är en angiven röst ogiltig om
den inte omfattar röster på samma antal personer som antalet poster vid det aktuella valet, förutom vid
förhandsröstning där den rangordnade indikationen bestämmer antalet de röstar på utifrån årsmötets
beslut om styrelsens storlek.
Mom 6 Föreningsmedlemmar får inte överlåta sin röst.
Mom 7 Föreningsmedlemmar får avlägga sin röst på dagordningen upptagen punkt i förväg om den
inlämnas skriftligen till ordförande minst en vecka innan årsmötet.
Mom 8 Skriftlig förtidsröstning är hemlig tills omröstningen sker.
Mom 9 Vid personval gäller att varje person som skall väljas måste få egen majoritet. Om inte tillräckligt
många personer uppnår egen majoritet skall ytterligare valomgång hållas mellan de kandidater som inte
uppnått egen majoritet.
Mom 10 Föreningsmedlemmar som avlägger sin röst på dagordningen upptagen punkt i förväg måste
indikera val av en (1) ordförande, en (1) vice ordförande, en (1) kassör och en (1) lärare samt en rangordnad
indikation av fyra ordinarie ledamöter.
Mom 11 Föreningsmedlemmar som förhandsröstar får rangordna fler än fyra ordinarie ledamöter om en av
kandidaterna även kandiderar till annan post i styrelsen än ordinarie ledamot.
Mom 12 Valberedningen ska ansvara för att medlemmar som inte kan närvara på årsmötet har möjlighet att
förhandsrösta. Det ska endast vara möjligt att förhandsrösta på personer som har lämnat in en kandidatur.
Förhandsröstning sker enligt följande modell:
1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Kassör
4. Lärarrepresentant
5. Val av lägst tre (3) samt högst sju (7) ledamöter

§ 4 Stadgerevidering
Mom 1 För att revidering av denna stadga ska ske måste ändringen föreslås i ett förslag på årsmötet.
Mom 2 Beslut om ändring i denna stadga måste fattas med minst två tredjedelars majoritet.
Mom 3 För ändring i 1 kap § 1 mom 1 samt 1 kap § 2 mom 1-8 gäller att förändringen måste röstas igenom
med minst två tredjedelars majoritet på två på varandra ordinarie årsmöten.

4 kap. Förtroendevalda
§ 1 Förbundsstyrelsen
Mom 1 Mandatperiod för förbundsstyrelsen löper mellan 1 juli till 30 juni.
Mom 2 Styrelsen väljs av årsmötet.
Mom 3 Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet, förvaltning, ekonomi och demokrati.
Mom 4 Styrelsen består av en (1) ordförande, en (1) vice ordförande, en (1) kassör, en (1) lärare samt minst
tre och högst sju ledamöter.
Mom 5 Till var och en av de ordinarie ledamöterna kan en adjungerad väljas av förbundsstyrelsen om en
ledamot efter begäran beviljats entledigande av styrelsen.
Mom 6 Adjungerade ledamöter har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt i styrelsen.
Mom 7 Om vice ordförande beviljas entledigande väljs en ny med enkel majoritet inom styrelsen. Beviljas
ordförande entledigande ersätts denne av vice ordförande.
Mom 8 Styrelsen sammanträder när ordförande, vice ordföranden vid ordförandes frånvaro eller revisorer
sammankallar till det, eller när en majoritet av styrelsens ledamöter begär det.
Mom 9 Styrelsen är beslutsmässig om kallelse till mötet har skett minst sju dagar innan mötet och minst
hälften av styrelsen är närvarande. För beslutsmässighet gäller även att ordförande eller vice ordförande är
närvarande.
Mom 10 Styrelsen utser föreningens firmatecknare.

Mom 11 Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har
ordförande, eller vice ordförande i ordförandes frånvaro, utslagsröst.
Mom 12 Engelsk översättning av Förbundsstyrelsen är National Board.

§ 2 Valberedning
Mom 1 Mandatperiod för valberedningen gäller från 1 juli till 30 juni.
Mom 2 Valberedningen väljs av årsmötet
Mom 3 Valberedningen består av en (1) ordförande som väljs i ett separat val, samt minst två (2) ledamöter
och högst fyra (4).
Mom 4 Valberedningens uppgift är att föreslå årsmötet kandidater till samtliga förtroendeposter inför det
kommande verksamhetsåret.
Mom 5 Valberedningens ordförande är sammankallande för valberedningen.
Mom 6 Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har
valberedningens ordförande utslagsröst.
Mom 7 Engelsk översättning av Valberedning är Nominating Committee.

§ 3 Revisorer
Mom 1 Mandatperiod för revisorerna löper från 1 juli till 30 juni.
Mom 2 Revisorerna väljs av årsmötet.
Mom 3 Årsmötet utser tre revisorer, varav en (1) är en auktoriserad eller godkänd revisor och två (2)
verksamhetsrevisorer.
Mom 4 Den auktoriserade eller godkända revisorns uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska
föreningens räkenskaper och årsredovisning samt därefter upprätta en revisionsberättelse som redovisas på
årsmötet som följer på avslutad mandatperiod.
Mom 5 Verksamhetsrevisorernas uppgift är att granska föreningens räkenskaper, årsredovisning och
verksamhet löpande under verksamhetsåret samt därefter upprätta en revisionsberättelse som redovisas på
årsmötet som följer på avslutad mandatperiod.
Mom 6 Revisionsberättelsen ska innehålla ett förslag till beslut i frågan om ansvarsfrihet för den nationella
styrelsen.
Mom 7 Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som sker i förbundet samt äger närvaro- och
yttranderätt vid styrelsemöten.
Mom 8 Engelsk översättning av Revisorer är Auditors.

§ 4 Valbarhet
Mom 1 Alla föreningsmedlemmar är valbara till samtliga uppdrag inom föreningen EUP Sverige.
Mom 2 Förbundsstyrelsens ledamöter får inte inneha annat förtroendeuppdrag eller heltidsanställning i EUP
Sverige.
Mom 3 Valberedningens ledamöter får inte inneha annat förtroendeuppdrag hos EUP Sveriges
förbundsstyrelse eller heltidsanställning hos EUP Sverige under mandatperioden.
Mom 4 En revisor för föreningen får inte inneha annat förtroendeuppdrag hos EUP Sveriges förbundsstyrelse
eller heltidsanställning hos EUP Sverige under mandatperioden.
Mom 5 Förtroendevalda inom föreningen kan inte väljas till mötesordförande, mötessekreterare eller
justerare för årsmötet.
Mom 6 Anställda inom föreningen kan inte väljas till mötesordförande eller mötesjusterare för årsmötet.

5 kap. Upplösning
§ 1 Föreningens upplösning
Mom 1 Föreningen upplöses då två på varandra följande ordinarie årsmöten så beslutar.

Mom 2 Beslut om upplösning av föreningen kan ske om en av tio (1/10) av EUP Sveriges
föreningsmedlemmar är närvarande och då med minst två tredjedelars (2/3) majoritet vid varje tillfälle.
Mom 3 Frågan om föreningens upplösning måste lyftas i ett förslag inkommet till förbundsstyrelsen minst 8
veckor innan det ordinarie årsmötets öppnande och att frågan ska behandlas skall anges i kallelsen.
Mom 4 Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar realiseras och skulder betalas. Kvarvarande
tillgångar fördelas enligt årsmötets beslut.
Mom 5 Vid föreningens upplösning skall det ordinarie årsmötet besluta om att utse likvidatorer.

Dessa stadgar antogs av årsmötet den 22 juni 2005 i samband med sammanslagningen av
Svenska nationalkommittén för Europeiska ungdomsparlamentet (bildad 1994) och Svenska
alumniföreningen för Europeiska ungdomsparlamentet (bildad 2003). Stadgarna har
reviderats vid flertal årsmöten, senast av årsmötet den 5 maj 2018.

