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Stadgar för SVERIGES KONSUMENTER I SAMVERKAN, ideell förening 
 

§ 1 Föreningens firma/namn är Sveriges Konsumenter i Samverkan. 

§ 2 Föreningens säte beslutas av styrelsen. 

§ 3 Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. 

§ 4 Föreningens ändamål: 

Sveriges Konsumenter i Samverkan är en förening bestående av enskilda personer samt en bidragande krets av 
personer och organisationer med avsikt att samarbeta i frågor som berör oss som konsumenter och för att stärka 
konsumenternas inflytande. Föreningen har som uppgift bl. a. att verka för en ekologisk livssyn, en hållbar 
utveckling av samhället, globalt och lokalt, samt en etiska godtagbar hållning till såväl människa som djur. 
Föreningen skall verka för resurshushållning, globalt, lokalt och enskilt, och motsätter sig därför materiell 
tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser. 

§ 5 Medlemskap 

Mom A 

Enskilda personer som betalar fastställd medlemsavgift erhåller medlemskap såvida inte styrelsen finner 
särskilda skäl att neka detta. 

Enskilda personer som är medlemmar ingår i lokala/regionala avdelningar som utgör valkretsar för val av 
ombud till föreningsstämman. Ombudsval i dessa avdelningar organiseras av föreningens valkommitté. 

Mom B  

Organisationer och enskilda personer kan stödja och samarbeta med föreningen genom att ingå i den 
bidragande kretsen. De som tillhör bidragande kretsen har ej rösträtt vid föreningsstämma. 

Mom C  

Enskilda personer och organisationer som ingår i den bidragande kretsen stöder föreningen ekonomiskt genom 
att betala av ordinarie föreningsstämma fastställd årsavgift och frivilliga ytterligare penningbidrag.  

Bidrag kan dessutom lämnas genom att ställa andra resurser till förfogande, exempelvis lokaler, utrustning, 
arbetsinsatser m.m. 

Mom D 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller uppträder på sådant sätt att föreningens verksamhet 
uppenbarligen skadas kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 

Person eller organisation som ingår i den bidragande kretsen kan på samma grunder uteslutas ur denna. 

Organisation eller person vars uteslutning är aktuell ska beredas möjlighet att skriftligen få yttra sig innan 
beslut i styrelsen fattas. För beslut om uteslutning krävs minst 3/4 av närvarande styrelseledamöters röster. 

Överklagande av uteslutningsbeslut kan ske till föreningens årsstämma och sändas till styrelsen. 

§ 6  Styrelse 

Mom A 

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av ordinarie föreningsstämma. Styrelsen består av minst 5 och högst 
7 ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter är minst 3 och högst 4 och inträder i ordning efter röstetal vid valet. 

Mandatperioden för styrelseledamöter och deras suppleanter, löper från avslutad ordinarie föreningsstämma 
fram till avslutandet av nästa ordinarie föreningsstämma. 
Om minst två styrelseledamöter eller två ersättare avgått före mandatperiodens slut företas fyllnadsval vid extra 
föreningsstämma. 

Mom B 

Ordinarie ledamot som ej kan närvara vid styrelsemöte skall meddela styrelsens ordförande. 



Stadgar Sveriges Konsumenter i Samverkan 2(4) Senast ändrade 2007-06-07 

Mom C 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Tjänstgörande suppleant räknas som 
ledamot. 

Mom D 

Enskilda medlemmar och de som ingår i den bidragande kretsen förbinder sig inte att automatiskt delta i 
projekt, aktioner eller bindas av uttalanden, som styrelsen fattar beslut om, utan meddelar i varje enskilt fall 
deltagande eller anslutning. Ledamot kan reservera sig mot styrelsens beslut. 

Mom E  

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Styrelsen konstituerar sig själv med undantag för att 
ordföranden väljs direkt av föreningsstämman. Styrelsen fastställer de instruktioner till valkommittén som ej 
framgår av stadgar eller beslut på föreningsstämma. Uppkommer fråga som borde ha varit reglerad i stadgarna 
men ej är detta, har styrelsen rätt att fatta beslut i ärendet, men skall tillse att förslag till komplettering eller 
ändring av stadgarna finns tillgängligt vid närmast följande föreningsstämma, under förutsättning att kallelse ej 
redan utsänts.  

Mom F 

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av två ledamöter i förening eller av ordföranden och 
generalsekreteraren var för sig om inte styrelsen för särskilda fall beslutat annorlunda. Styrelsen beslutar vem 
som tecknar föreningens bank- och Plusgirokonton. 

Mom G  

Skulle styrelsen finna att det finns synnerliga skäl att skilja en ledamot eller suppleant från sitt uppdrag ska 
styrelsen besluta att skilja vederbörande från uppdraget. För beslut om skiljande från uppdrag krävs minst 3/4 
av närvarande styrelseledamöters röster. 

§ 7 Arbetsutskott 

Mom A 

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, som på styrelsens uppdrag sköter den löpande verksamheten samt 
frågor som delegerats av styrelsen. Arbetsutskottet ska bestå av minst tre och högst fem personer. 

Mom B 

Arbetsutskottet kan till sig adjungera personer för att verkställa uppdrag från styrelsen. 

§ 8 Valkommitté 

Valkommittén ansvarar för det tekniska genomförandet av ombudsval i föreningens lokala och regionala 
avdelningar. Valkommitténs ledamöter och ordförande väljs av ordinarie föreningsstämma. Valkommittén 
består av minst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter och minst 1 och högst 4 suppleanter.  

Röstning vid val av ombud för lokala eller regionala avdelningar till föreningsstämma sker i mars via 
elektronisk kommunikation eller genom postförsändelse, efter den enskilde medlemmens eget avgörande. 

Valkommittén tar emot nomineringar och svarar för att information, presentation av ombudskandidater och att 
röstsedlar sänds med post eller e-post ut till medlemmarna inom varje avdelning.  

Föreningens internrevisorer övervakar rösträkning vid val av ombud för avdelningarna. 

§ 9 Revisorer 

Ordinarie föreningsstämma utser en kvalificerad revisor samt minst två interna revisorer.  

§ 10 Föreningsstämmor 

Mom A 

Ordinarie föreningsstämma ska så vitt möjligt hållas senast 31 maj varje år. Kallelse ska utsändas tidigast fem 
och senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast tre och senast två veckor före extra före-
ningsstämma. 



Stadgar Sveriges Konsumenter i Samverkan 3(4) Senast ändrade 2007-06-07 

Mom B 

Vid ordinarie föreningsstämma behandlas följande ärenden: 

 1. Val av ordförande, sekreterare, justerare samt övriga funktionärer för mötet. 

 2. Närvarande ombud för avdelningar antecknas i röstlängd. Övriga deltagare noteras men röstar ej. 

 3. Godkännande av kallelsen 

 4. Fastställande av dagordning 

 5. Styrelsens årsredovisning 

 6. Revisorernas berättelse 

 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 10. Styrelsens förslag till medlemsavgifter och stödmedlemsavgifter 

 11. Styrelsens förslag till budget 

 12. Övriga förslag från styrelsen 

 13. Till stämman inkomna motioner  

 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen 

 15. Val av ordförande i styrelsen 

 16. Val av ledamöter och suppleanter i valkommittén  

 17. Val av ordförande i valkommittén 

 18. Val av en kvalificerad utomstående och minst två interna revisorer 

 19. Tillsättande av tre personer i valberedning, varav en sammankallande, för framläggande av förslag till 
funktionärer i föreningen.  

 20. Vid stämman väckta övriga frågor 

 21. Föreningsstämman avslutas 

Mom C 

Nytt ärende som väckts under ordinarie stämma kan endast avgöras vid detta tillfälle om föreningsstämman tar 
ett enhälligt beslut. 

Vid extra föreningsstämma kan beslut endast fattas i frågor som varit upptagna i kallelsen till stämman. 

Mom D 

Varje medlem och person/organisation inom den bidragande kretsen äger rätt att inkomma med motioner. 
Motioner ska ha inkommit skriftligen till styrelsen senast 31 mars. 

Mom E 

Vid föreningsstämma äger varje medlem och de som ingår i den bidragande kretsen, både organisation och 
enskild, yttrande- och förslagsrätt, förutsatt att vederbörandes upplupna avgifter är inbetalda senast två veckor 
före stämman. 

Mom F 

De enskilda medlemmarna i lokal/regional avdelning äger rätt att utse ombud med rösträtt till förenings-
stämman, förutsatt att vederbörandes upplupna avgifter är inbetalda senast två veckor före stämman. Varje om-
bud har en röst vid stämman. En lokal/regional avdelning med högst 50 medlemmar utser ett ombud och 
därutöver ytterligare ett ombud för varje gång medlemstalet fördubblas, d v s 2 ombud vid upp till 100 
medlemmar, 3 ombud vid upp till 200 medlemmar o s v. Namnen på röstberättigade ombud skall för varje 
lokal/regional avdelning skriftligen meddelas till kansliet senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och 
senast en vecka före extra föreningsstämma. Samma tidsgräns för anmälan om närvaro gäller för enskilda 
medlemmar och de personer och representanter för organisationer som vill närvara vid stämman. 
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Ombud kan inte representera mer än en lokal/regional avdelning. Ombud skall vara medlem men måste inte 
tillhöra den lokala/regionala avdelningen han eller hon företräder. Ombuds mandatperiod är 1 år. Avgår ombud 
eller ersättare så kan fyllnadsval företas. 

Mom G 

Stämmohandlingar sändes till samtliga styrelseledamöter och ombuden för de lokala/regionala avdelningarna 
samt övriga som anmält närvaro senast sju dagar före stämman. Handlingarna till ordinarie föreningsstämma 
skall innehålla styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, styrelsens förslag till verksamhetsplan, 
styrelsens förslag till budget, inkomna motioner och styrelsens kommentarer samt valberedningens förslag. 

§ 11 Årsavgift 

Avgift för enskilda medlemmar och de som ingår i den bidragande kretsen beslutas av ordinarie 
föreningsstämma. Beslutad avgift avser nästkommande kalenderår. 

§ 12 Finansiering 

Föreningens verksamhet finansieras av medlemsavgifter, gåvor från enskilda och organisationer, bidrag från 
staten och myndigheter samt övriga intäkter. 

§ 13 Information 

Styrelsen ansvarar för att information regelbundet tillställs medlemmar och de som ingår i den bidragande 
kretsen i form av nyhetsbrev eller motsvarande. 

§ 14 Ändring av stadgar samt generell beslutsregel 

En enhällig ordinarie föreningsstämma kan besluta om tillägg och/eller ändring av stadgarna. Alternativt kan 
beslut tas genom att 2/3 majoritet beslutar vid två på varandra följande föreningsstämmor varav en kan vara 
extrainkallad. Förslag till ändring av stadgarna ska vara skriftligt. I kallelse till föreningsstämma ska klart 
framgå om stadgeändringsförslag föreligger och förslagets huvudsakliga utformning bifogas. 

Där inte annat föreskrivs i dessa stadgar är det förslag som erhållit mer än hälften av antalet avgivna röster 
ifrågavarande organs beslut. Vid lika röstetal avgör alltid lotten. 

§ 15 Upplösning 

Förslag till upplösning av föreningen ska skriftligen upprättas av minst 1/4 av de lokala/regionala 
avdelningarna. Beslut om upplösning kan ske om minst 3/4 majoritet för förslaget erhålles vid två på varandra 
följande föreningsstämmor. Eventuella tillgångar fördelas enligt stämmobeslut på den sista stämman som även 
utser 2 likvidatorer att ombesörja detta. 

* 

Dessa stadgar antogs enhälligt den 24 april 1994 vid årsmöte i Stockholm för Konsumenter i samverkan - 
Underverket, senare namnändrad till Sveriges Konsumenter i Samverkan, senast reviderade genom enhälligt 
beslut vid ordinarie föreningsstämma i Stockholm den 7 juni 2007.  

 

 

 


