Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet (815201-3861)
Antagna vid förbundsårsmötet 2015-04-25 i Växjö
Senast reviderade vid förbundsårsmötet 2017-06-10 i Stockholm

Stadgar för
Svenska Celiakiungdomsförbundet
§ 1 Namn
Förbundets namn är Svenska Celiakiungdomsförbundet, förkortat SCUF. Förbundets namn översätts i
internationella sammanhang till Swedish Coeliac Youth Society.

§ 2 Ändamål
SCUF är ett ideellt, rikstäckande barn- och ungdomsförbund.
SCUF ska arbeta för att:
• minska den funktionsnedsättning som celiaki innebär;
• sprida kunskap om celiaki och glutenintolerans;
• skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan förbundets medlemmar; och
• i samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma intressen;

§ 3 Organisation
SCUF består av förbundsårsmöte, förbundsstyrelse, valberedning, revisorer samt till förbundet
anslutna medlemsföreningar. Högsta beslutande organ är förbundsårsmöte och extra
förbundsårsmöte följt av förbundsstyrelsen. Mellan förbundsårsmöten och extra förbundsårsmöten är
leder förbundsstyrelsen arbetet för förbundet. SCUF är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet
förbund fristående från enskilda producenter och myndigheter. SCUF ska följa gällande svensk
författning som är aktuell för förbundet.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
SCUF:s verksamhet bedrivs från ett ordinarie förbundsårsmöte till nästkommande ordinarie
förbundsårsmöte. SCUF:s räkenskaper förs per kalenderår.

§ 5 Medlemskap
Rätt till medlemskap har fysisk eller juridisk person som för egen eller annans del är intresserad av
SCUF:s verksamhet. Fysisk person som under verksamhetsåret är mellan noll (0) och tjugonio (29) år
får bli medlem. Med medlemskapet följer automatisk anslutning till en medlemsförening utifrån
geografiskt upptagningsområde om medlemmen inte gör ett aktivt val att tillhöra annan
medlemsförening.
Fysisk medlem som utmärkt sig genom gott engagemang inom SCUF får tilldelas hedersmedlemskap
av förbundsstyrelsen. Hedersmedlem behöver inte betala medlemsavgiften.

5.1 Medlemsavgift
Medlemsavgift beslutas av förbundsårsmötet och betalas årligen till SCUF.
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Medlemskap i kombination med annan organisation som delar SCUF:s intressen kan förekomma.
Medlem kan då komma att betala medlemsavgift till den samarbetande organisationen istället för till
SCUF.

5.2 Utträde och uteslutning
Medlemskap i SCUF är frivilligt och måste förnyas varje år genom att betala medlemsavgift. Utebliven
betalning innebär avslutat medlemskap.
Medlemskap kan när som helst avslutas genom kontakt med förbundsstyrelsen eller den
förbundsstyrelsen utsett i sitt ställe.
Medlem som motarbetar SCUF:s ändamål, bryter mot stadgar eller andra riktlinjer kan uteslutas.
Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och ska föregås av en varning till medlemmen i
fråga. Beslut om uteslutning kan överklagas av berörd medlem till förbundsårsmötet senast
påföljande verksamhetsår.

§ 6 Förbundsårsmöte
Förbundsårsmötet hålls årligen senast den 15 april, på tid och plats som förbundsstyrelsen fastställer.

6.1 Kallelse
Kallelse till förbundsårsmöte ska delges till SCUF:s medlemsföreningar, revisorer och valberedning
senast tre (3) månader före förbundsårsmötet. I kallelsen ska tid och plats framgå samt information
om när och hur medlem kommer att kunna ta del av samtliga möteshandlingar.
Kallelsen till förbundsårsmötet ska samtidigt publiceras på förbundets hemsida.
Medlemsföreningar ansvarar för att informera sina medlemmar i respektive medlemsförening om tid
och plats för förbundsårsmötet. Medlemsföreningarna ska även informera om möjligheten att
representera dem som ombud på förbundsårsmötet.

6.2 Ombud och rösträtt
Det finns trettioen (31) ombudsplatser till förbundsårsmötet. Förbundsstyrelsen får utse ett (1) ombud
inom sig. Av resterande trettio (30) ombudsplatser fördelas tre (3) platser till varje medlemsförening.
Övriga platser fördelas mellan medlemsföreningarna med jämkade uddatalsmetoden där
medlemsantalet vid 31 december efter senaste förbundsårsmöte ligger till grund för
ombudsfördelningen.
Ombud är fysisk medlem som är ledamot i förbundsstyrelsen eller vald till representant av sin
medlemsförening. Revisorer eller av förbundet anställd personal kan inte utses till ombud. Ledamot i
förbundsstyrelsen kan inte utses till ombud för medlemsförening. Varje medlem kan bara utses till
ombud för en (1) medlemsförening.
Varje stadgeenligt årsrapporterande medlemsförening, ansluten till förbundet, har rätt att utse
ombud och ersättare till förbundsårsmöte.
Varje närvarande ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt.
Anmälan av ombud och ersättare från medlemsföreningarna ska vara förbundsstyrelsen
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tillhanda senast en (1) månad innan förbundsårsmötet. Anmälan av deltagare som inte är ombud sker
via förbundsstyrelsen.
Fysiska medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Verksamhetsrevisor har närvaro- och
yttranderätt på förbundsårsmötet det år en revisionsberättelse lämnats. Förbundsstyrelsens
ledamöter, förbundets revisorer, generalsekreteraren samt ledamöter i av förbundsstyrelsen utsedda
organ har yttrande- och förslagsrätt. Valberedningen har yttrande- och förslagsrätt vid personval.
Övrig personal anställd av förbundet har endast yttranderätt. Ledamot i valberedning kan utses till
ombud för en medlemsförening. Den deltar i sådant fall endast som ombud för medlemsföreningen
och ej som valberedning och får inte rösta i frågor om val av förbundsstyrelse eller revisorer.

6.3 Motioner och propositioner
Motion ska vara förbundsstyrelsen, eller den av förbundsstyrelsen utsedd att ta emot inkomna
motioner, tillhanda senast den 31 januari.
Motion kan framställas av medlemsförenings styrelse, fysisk medlem i medlemsförening eller
organisationer som SCUF har pågående samarbete med. Förbundsstyrelsen bör avge skriftligt
yttrande över inlämnade motioner. Motionär har närvarorätt samt yttranderätt på förbundsårsmötet
avseende sin inlämnade motion.
Proposition kan framställas av förbundsstyrelsen.

6.4 Möteshandlingar
Förbundsstyrelsen ansvarar för att alla medlemsföreningar och ombud ska ha samtliga
möteshandlingar och valberedningens förslag senast tre (3) veckor innan förbundsårsmötet.
Möteshandlingarna ska därtill finnas tillgängliga för medlemmarna genom att publiceras på
förbundets hemsida senast tre (3) veckor innan förbundsårsmötet.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av förbund med annan
organisation eller annan fråga av väsentlig betydelse för SCUF, dess medlemsföreningar eller
medlemmar ska det kommuniceras till samtliga ombud och medlemsföreningar senast fyra (4) veckor
innan förbundsårsmötet, dock tidigast förstkommande vardag efter 31 januari.

6.5 Dagordning
Följande punkter ska behandlas under ordinarie förbundsårsmöte:
1. Förbundsårsmötets öppnande
2. Val av funktionärer vid förbundsårsmötet
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Två (2) protokolljusterare tillika rösträknare
3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
4. Fråga om förbundsårsmötet är behörigen utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
7. Verksamhetsrevisorns berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Ekonomisk revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
11. Behandling av motioner
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12. Behandling av propositioner och revisorernas förslag
13. Godkännande av kommande årets verksamhetsplan
14. Godkännande av kommande årets budget
15. Godkännande av kommande årets delegationsordning
16. Val av förbundsstyrelse enligt följande:
a. Ojämna år väljs
i. Ordförande (2 år)
ii. två (2) övriga ledamöter (2 år)
iii. Ev. suppleanter och fyllnadsval
b. Jämna år väljs:
i. Kassör (2 år)
ii. En (1) eller tre (3) övriga ledamöter (2 år)
iii. Ev. suppleanter och fyllnadsval
17. Val av ekonomisk revisor och ersättare (1 år)
18. Val av verksamhetsrevisor och ersättare (1 år)
19. Val av valberedning varav en sammankallande (1 år)
20. Övriga frågor
21. Förbundsårsmötets avslutande

6.6 Beslut
Förbundsårsmötet får endast besluta i frågor som framgår av möteshandlingarna. Fråga som anmäls
efter 31 januari kan endast tas upp under punkten ”Övriga frågor”. Beslut kan inte fattas under denna
punkt.
Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat anges i stadgarna. Omröstning sker genom
acklamation om inte ombud har begärt votering. Vid lika röstetal skiljer lotten. Personval till
förbundsstyrelsen ska alltid ske med sluten omröstning.

§ 7 Extra förbundsårsmöte
Förbundsstyrelsen ska vid behov kalla SCUF:s medlemmar till extra förbundsårsmöte.
Förbundsstyrelsen är därtill skyldig att kalla till extra förbundsårsmöte när verksamhets- eller
ekonomisk revisor, eller en kvalificerad majoritet av förbundets medlemsföreningar, begärt det.
Begäran om extra förbundsårsmöte ska lämnas skriftligen till förbundsstyrelsen och innefatta
anledningarna för begäran.
När förbundsstyrelsen mottagit begäran om extra förbundsårsmöte ska de inom två (2) veckor besluta
om och meddela tid och plats för extra förbundsårsmöte. Extra förbundsårsmöte ska hållas inom två
(2) månader från det att begäran mottagits av förbundsstyrelsen.
Möteshandlingar inklusive förslag till dagordning ska skickas till medlemsföreningsstyrelserna samt
publiceras på förbundets hemsida senast tio (10) arbetsdagar före mötet.
Endast ärenden som föranlett det extra förbundsårsmötet får behandlas.
Reglerna för ordinarie förbundsårsmöte gäller i tilllämpliga delar även för extra förbundsårsmöte.
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§ 8 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen utses av förbundsårsmötet eller förbundsstyrelseval vid extra förbundsårsmöte och
är förbundets verkställande organ.

8.1 Sammansättning
Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande, kassör samt tre (3) eller fem (5) ordinarie ledamöter och
eventuella suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och vid behov andra poster och
arbetsutskott.
Mandattiden är för samtliga två (2) år med växelvis avgång i enlighet med dagordningen i § 6.5 ovan.
Ordförande och kassör bör ej avgå samma år.
Valberedningen ska arbeta aktivt för att förbundsstyrelsen ska bestå av fysiska medlemmar från alla
medlemsföreningar samt en jämn könsfördelning.

8.2 Valbar
Valbar till ordinarie ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen är fysisk medlem som vid valtillfället är
minst femton (15) år gammal och som under mandattiden inte överstiger åldersgränsen för
medlemskap och inte heller är anställd av SCUF.

8.3 Ansvar
Förbundsstyrelsens uppdrag är att ändamålsenligt genomföra den verksamhetsplan som antagits på
förbundsårsmötet samt i övrigt förvalta och driva de frågor som beslutas av förbundsårsmötet.
Förbundsstyrelsen är gemensamt ansvarig för förbundets ekonomiska förvaltning.
Förbundsstyrelsen har arbetsgivaransvar för samtlig av förbundet anställd personal. Ansvaret för
förbundets ekonomiska förvaltning och arbetsgivaransvar kan aldrig delegeras till annan.

8.4 Arbete
Mellan förbundsårsmötena leds förbundet av förbundsstyrelsen som beslutar i alla frågor som inte av
stadgar eller förbundsårsmöte undantagits styrelsens beslutanderätt. Förbundsstyrelsen tillsätter vid
behov ett kansli med generalsekreterare och övrig personal.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften är närvarande,
dock lägst tre (3) personer. Förbundsstyrelsens beslut fattas med enkel majoritet om inget annat
anges i dessa stadgar eller i förbundsstyrelsens arbetsordning. Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst. Då beslut fattas rörande en medlemsförening som styrelseledamot är knuten till, får
denne inte delta i beslutet. Förbundsstyrelsens ska alltid arbeta i enlighet med demokratiska
principer och undvika alla typer av jävsituationer.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att inför förbundsårsmöte upprätta verksamhetsberättelse för det
gångna året samt förslag till verksamhetsplan, budget och delegationsordning. Förbundsstyrelsen ska
sammanställa balans- och resultaträkning för det gångna året.
Förbundsstyrelsen får utse fysisk medlem eller av förbundet anställd personal att representera SCUF i
samarbetsorganisationer, kommittéer och rådsverksamhet.
Förbundsstyrelsen ska skapa och upprätthålla samarbeten och god kontakt med organisationer som
delar SCUF:s intressen, samt arbeta för att aktiv verksamhet förekommer i hela landet.
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8.5 Firmateckning
Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna firma i förbundets namn. Förbundsstyrelsen
äger rätt att utse ytterligare en (1) firmatecknare inom sig samt en (1) inom förbundets anställda
personal.

8.6 Utskott och arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen får utse, adjungera samt utfärda instruktioner för utskott, arbets- och
referensgrupper eller personer för att assistera förbundsstyrelsen vid beredning av ärenden.
Utser förbundsstyrelsen ett arbetsutskott (AU) ska utskottet bestå av förbundsstyrelsens
ordförande och två (2) ledamöter. Utskottet ska fungera som förberedande organ inför
förbundsstyrelsemöten. AU får besluta i frågor som delegerats av förbundsstyrelsen och i frågor som
kräver skyndsam hantering. Beslut i AU fattas enhälligt av samtliga ledamöter.
Utser förbundsstyrelsen ett personalutskott (PU) ska utskottet bestå av förbundsstyrelsens ordförande,
kassör och en (1) annan ledamot. Beslut i PU fattas enhälligt av samtliga ledamöter.

§ 9 Valberedning
Valberedningen består av minst två (2) ledamöter, varav en (1) är sammankallande och minst en (1) är
medlem i förbundet.
Valberedning ska bjudas in till minst ett (1) förbundsstyrelsemöte under året.
Valberedning ansvarar för att föreslå ledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer och ny
valberedning till verksamhetsårets förbundsårsmöte. Valberedningen ska senast tre (3) månader före
förbundsårsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa
mandattid. Senast den 31 januari ska valberedningen meddela sitt förslag till förbundsstyrelsen.

§ 10 Revision
På förbundsårsmötet ska revisorer för granskning av förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens
förvaltning utses.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att överlämna relevanta handlingar gällande föregående verksamhetsoch räkenskapsår till revisorerna senast fyra (4) veckor före revisionsberättelserna ska vara
färdigställda.

10.1 Verksamhetsrevision
Valbar till verksamhetsrevisor är fysisk medlem som uppnått femton (15) år och inte är anställd av
förbundet, är gift eller sambo, syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till ledamot eller
suppleant i förbundsstyrelsen.
Verksamhetsrevisor ska bjudas in som adjungerad ledamot till förbundsstyrelsens möten under
verksamhetsåret.
Verksamhetsrevisors uppgift är att granska förbundets verksamhet genom att ta del av
förbundsstyrelseprotokoll, medlemsutvärderingar från aktiviteter samt i övrigt kontrollera att
förbundsstyrelsen bedriver verksamheten utifrån SCUF:s stadgar och av förbundsårsmötets antagna
beslut.
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Verksamhetsrevisor ska efter avslutad granskning avge revisionsberättelse senast fyra (4) veckor före
förbundsårsmötet. Revisionsberättelsen ska innehålla till- eller avstyrkan i fråga om förbundsstyrelsens
ansvarsfrihet.
Innan eventuella anmärkningar ges ska berörda personer personligen informeras om kritiken.

10.2 Ekonomisk revision
Valbar till ekonomisk revisor är auktoriserad revisor eller auktoriserad revisionsfirma.
Ekonomisk revisor får inte vara medlem i SCUF.
Ekonomisk revisors uppgift är att granska förbundets ekonomi. Ekonomisk revisor ska
efter avslutad granskning avge revisionsberättelse senast fyra (4) veckor före förbundsårsmötet.
Revisionsberättelsen ska innehålla till- eller avstyrkan i fråga om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet.

§ 11 Medlemsföreningar
Till förbundet kan medlemsföreningar som verkar för samma ändamål som förbundet (se § 2), ansluta
sig. Anslutna medlemsföreningar verkar inom ett särskilt bestämt geografiskt upptagningsområde.
Förbundsstyrelsen beslutar om anslutning av nya medlemsföreningar till SCUF. Förbundsårsmötet
godkänner geografiska avgränsningar mellan medlemsföreningar.
Medlemsförening ska ha antagit SCUF:s normalstadgar för medlemsföreningar vid ett
medlemsföreningsårsmöte för att kunna anslutas till SCUF som dess medlemsförening.

11.1 Medlemsföreningarnas ansvar
Medlemsförening ska:
• verka för förbundets ändamål,
• årligen hålla medlemsföreningsårsmöte senast den 15 mars,
• årligen inlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till
förbundsstyrelsen, eller till den av förbundsstyrelsen utsedd i att ta emot dessa
dokument, senast 31 mars.

11.2 Ekonomiska bidrag
Alla av förbundsårsmötet godkända medlemsföreningar får ett fast årligt ekonomiskt bidrag baserat
på medlemsföreningens medlemsantal.
Det årliga bidraget utbetalas till ansluten medlemsförening som har en enligt
medlemsföreningsstadgarna behörig föreningsstyrelse samt godkänd revision. Förbundsstyrelsen kan
med kvalificerad majoritet besluta att hålla inne bidraget om kraven inte är uppfyllda.

11.3 Normalstadgar för medlemsföreningar
Normalstadgar för medlemsföreningar antas och revideras av förbundsårsmötet. Varje
medlemsförening är skyldig att se till att dess stadgar överensstämmer med normalstadgarna
såtillvida att SCUF:s ändamål inte motverkas av medlemsförening.

11.4 Uteslutning
Medlemsförening som motarbetar SCUF:s ändamål, bryter mot stadgar eller andra riktlinjer kan
uteslutas. Medlemsförening som inte genomfört stadgeenligt medlemsföreningsårsmöte under två
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(2) på varandra följande år och/eller inte stadgeenligt inlämnat verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning till förbundsstyrelsen under två (2) på varandra följande år kan uteslutas. Beslut om
uteslutning fattas med kvalificerad majoritet vid ett förbundsårsmöte. Beslut om uteslutning kan
överklagas av berörs medlemsförening till förbundsårsmötet senast påföljande verksamhetsår.

§ 12 Tolkningsfrågor
Tvist angående tolkningen av dessa stadgar eller av förbundsårsmötesbeslut delegeras till
förbundsstyrelsen. De har i samråd med verksamhetsrevisor tolkningsföreträde fram till
nästkommande förbundsårsmöte.

§ 13 Stadgeändringar
Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar kan endast fattas med kvalificerad majoritet på ett
ordinarie förbundsårsmöte, eller med enkel majoritet vid två på varandra efterföljande
förbundsårsmöten, varav minst ett ordinarie, om inget annat anges nedan.
Förslag till stadgeändring kan väckas genom stadgeenligt inlämnad motion eller proposition.
För att ändra följande paragrafer krävs alltid kvalificerad majoritet på två efterföljande
ordinarie förbundsårsmöten:
• § 1 Namn
• § 2 Ändamål
• § 12 Tolkningsfrågor
• § 13 Stadgeändring
• § 14 Förbundets upplösning

§ 14 Förbundets upplösning
Förslag om förbundets upplösande kan väckas genom en stadgeenligt inlämnad motion eller
proposition.
Beslutet ska fattas med en kvalificerad majoritet under ett förbundsårsmöte, förbundet
kan dock inte upplösas så länge minst 3 medlemsföreningars styrelser motsätter sig upplösningen
skriftligen.
Vid förbundets upplösning ska tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar
ska skiftas i lika delar till medlemsföreningarna eller gå till ett av förbundsårsmötet bestämt ändamål i
enlighet med förbundets syfte.

