Stadgar för Förbundet Djurens Rätt
Stadgarna är reviderade vid Djurens Rätts riksstämma i maj 2017.

§ 1 ÄNDAMÅL
Förbundet Djurens Rätt har till ändamål att verka för avskaffande av plågsamma
experiment på djur. Förbundet Djurens Rätt söker uppnå detta ändamål genom att
samla, bekantgöra och belysa sakförhållanden angående det vetenskapliga
djurplågeriet samt genom att befordra stiftandet av verksamma lagar däremot.
Denna paragraf får inte ändras förrän Förbundet Djurens Rätts syftemål uppnåtts.

§ 2 ARBETSINRIKTNING

Utöver vad som anges i § 1 arbetar Förbundet Djurens Rätt även för att avskaffa
övriga former av förtryck mot djur.

§ 3 MEDLEMSKAP
Mom 1

Varje person som vill verka i enlighet med Förbundet Djurens Rätts ändamål kan
erhålla medlemskap.

Mom 2

Riksstämman kan utse en person som i hög grad främjat organisationens ändamål
till hedersmedlem. Medlemmar som enligt tidigare gällande stadgar ansökt och
beviljats ständigt medlemskap förblir ständiga medlemmar.

Mom 3

Den som blivit medlem i Förbundet Djurens Rätt och är boende i
upptagningsområdet till en lokalavdelning, blir automatisk medlem i denna
lokalavdelning. Om avdelning saknas vid boendeorten, kan medlemmen fritt
välja om den vill tillhöra någon lokalavdelning, i annat fall ansluts medlemmen
direkt till riksorganisationen. Medlem som vill byta lokalavdelning, kan göra detta
genom att meddela riksorganisationen.

Mom 4

Medlem som bryter mot Förbundet Djurens Rätts stadgar eller uppträder på sådant
sätt att förbundets verksamhet uppenbarligen skadas kan av förbundsstyrelsen
uteslutas som medlem. Tillhör sådan medlem lokalavdelning skall
förbundsstyrelsen först inhämta yttrande i ärendet från avdelningens styrelse. Avser
uteslutning ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen skall yttrande inhämtas från
revisorn i riksorganisationen.
Medlem vars uteslutning är aktuell, skall beredas möjlighet att skriftligen yttra sig
innan beslut i förbundsstyrelsen fattas. Förbundsstyrelsens beslut i

Djurens Rätt
Box 17132
104 62 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 123
08-555 914 00
info@djurensratt.se
www.djurensratt.se
Plusgiro: 90 10 87-7

Sida 1

uteslutningsärende gäller fram till nästkommande ordinarie riksstämma som äger
att pröva förbundsstyrelsens beslut, om den uteslutne så önskar. Riksstämman skall
då upphäva eller fastställa detsamma.
Den som uteslutits kan åter beviljas medlemskap av förbundsstyrelsen, tidigast två
år efter det att uteslutningen slutligt fastställs. Om den uteslutne bor i en kommun
med en lokalavdelning skall förbundsstyrelsen inhämta yttrande från densamma
innan den beviljar återinträde i Förbundet Djurens Rätt.

§ 4 MEDLEMSAVGIFTER
Mom 1

Ordinarie riksstämma beslutar om medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
samt om hur stor del av avgifterna förbundsstyrelsen skall tillställa
lokalavdelningarna.

Mom 2

Beslut kan ske om reducerad avgift för olika medlemskategorier.

Mom 3

Medlemskap kan betalas med årsavgift eller med månadsvisa gireringar.
Med årsavgift löses medlemskap för fulla kalenderår, medan månadsvisa gireringar
innebär medlemskap en månad i taget, tills dess att autogiromedgivandet upphör.
Årsbetalande medlem som vunnit inträde 15 september eller senare skall anses ha
erlagt årsavgift även för nästkommande kalenderår.

§ 5 ORGANISATION

Förbundet Djurens Rätt är en riksorganisation med säte i Stockholm.
Verksamheten leds av en styrelse, benämnd förbundsstyrelsen. Högsta beslutande
organ är riksstämman.

§ 6 RIKSSTÄMMA
Mom 1 Ordinarie riksstämma

Riksstämma hålls vartannat år senast den 15 juni på tid och plats som
förbundsstyrelsen bestämmer. Rikskonferens hålls vart annat år då riksstämma ej
hålles.

Mom 2 Yttrande- och förslagsrätt vid riksstämma

Yttrande- och förslagsrätt har varje medlem som varit medlem i Djurens Rätt sedan
åtminstone två veckor föregående stämman, samt revisorer och
verksamhetsrevisorer.

Mom 3 Rösträtt vid riksstämma
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Rösträtt tillkommer ombud och förbundsstyrelsens ledamöter. I ärende som avser
fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt vid personval äger ej
förbundsstyrelsens ledamöter eller suppleanter rösträtt.
Vid förhinder för ombud utövas rösträtten av ersättaren. Vid förhinder för
förbundsstyrelsens ledamöter utövas rösträtten av suppleanter enligt den ordning
som anges i § 7, mom 3, i dessa stadgar.
Röstberättigad är det ombud eller den ersättare som vid röstningstillfället är
innehavare av det röstkort som denne är angiven på. Om förhandlingarna
ajourneras till nästa dag eller senare tillfälle, skall ny röstlängd fastställas innan
omröstning sker.

Mom 4 Kallelse

Underrättelse tillika kallelse till ordinarie riksstämma skall vara organisationens
medlemmar tillhanda senast 30 dagar före stämman. Underrättelse tillika kallelse
sker på ett av förbundsstyrelsen valt tillvägagångssätt.

Mom 5 Riksstämmohandlingar

Riksstämmohandlingar till ordinarie riksstämma skall, genom förbundsstyrelsens
försorg, vara ombuden samt styrelseledamöterna tillhanda senast 21 dagar före
stämman.
Riksstämmohandlingarna skall innehålla:
•
Dagordning
•
Förbundsstyrelsens kassa- och verksamhetsberättelse för de två gångna
verksamhetsåren
•
Revisorernas berättelser
•
Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktningar för de följande
fyra eller två kommande åren (beroende på var i innevarande
fyraårsperiod som verksamheten befinner sig)
•
Övriga förslag från förbundsstyrelsen
•
Valberedningens förslag
•
Samt övriga till riksstämman inlämnade skriftliga framställningar och
motioner jämte förbundsstyrelsens yttrande däröver.

Mom 6 Förhinder

Det åligger ombuden att vid närvaroförhinder snarast möjligt underrätta ersättare
därom och överlämna kallelse med därtill hörande handlingar till denne.

Mom 7 Motioner till ordinarie riksstämma

Motion till ordinarie riksstämma skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 15
mars. Om motionen avges av enskild avdelningsmedlem ska förbundsstyrelsen
inhämta lokalavdelningens yttrande om motionen som en del av behandlingen.
Nytt ärende som väckts under stämman får endast tas upp av en enhällig ordinarie
riksstämma.
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Mom 8 Ärenden på ordinarie riksstämma

Vid ordinarie riksstämma för Förbundet Djurens Rätt behandlas nedanstående
ärenden. Ärenden efter dagordningens punkt 4 behöver ej ske i den ordning som
här anges, utan i den följd som passar mötesplaneringen.
Formalia
1. Val av ordförande, sekreterare, två justerare samt ev. övriga funktionärer
vid stämman.
2. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd (fastställande av röstlängd
kan anstå tills omröstning blivit aktuell).
3. Godkännande av kallelsen.
4. Fastställande av föredragningslistan.
5. Förbundsstyrelsens kassa- och verksamhetsberättelse.
6. Revisorns och verksamhetsrevisorernas berättelser.
7. Fastställande av balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
9. Val av verksamhetsrevisorer och suppleanter.
10. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och motioner
därom.
11. Övriga förslag från förbundsstyrelsen.
12. Övriga motioner och skrivelser från medlemmar och lokalavdelningar.
13. Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter.
14. Val av ordförande, tillika ledamot, i förbundsstyrelsen.
15. Val av förbundsstyrelsens övriga ledamöter och suppleanter.
16. Val av revisor och revisorssuppleant.
17. Val av ledamöter, suppleanter och ordförande i valberedning.
18. Vid stämman väckta frågor.

Mom 9 Extra riksstämma

Extra riksstämma skall hållas när revisor för Förbundet Djurens Rätt eller minst
1/3 av lokalavdelningarna eller tio procent av medlemmarna som inte ingår i en
lokalavdelning skriftligen begär det, eller när förbundsstyrelsen anser det
nödvändigt.
Extra riksstämma skall hållas senast sex veckor efter att framställning härom
kommit förbundsstyrelsen tillhanda. Vid extra riksstämma skall behandlas och får
slutgiltigt avgöras endast de ärenden varom framställning begärts.

Mom 10

Kallelse till extra riksstämma skall genom förbundsstyrelsens försorg om möjligt
ske på liknande sätt som gäller ordinarie riksstämma. Om särskilda skäl föreligger
kan dock annan form och kortare tid äga giltighet. I kallelsen skall alltid anges de
ärenden som skall behandlas.

§ 7 FÖRBUNDSSTYRELSEN
Mom 1 Förbundsstyrelsens sammansättning

Förbundsstyrelsen består av nio ledamöter och tre suppleanter. En av
ledamotsplatserna är reserverad Förbundsordföranden.
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Förbundsordföranden väljs av ordinarie riksstämmor till en tid av två år. Valet
föregår valen till övriga platser i förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsens övriga åtta ledamöter och tre suppleanter väljs av riksstämman
till en tid av fyra år. Vid varannan ordinarie riksstämma sker val av fyra ledamöter
och en suppleant, och vid de övriga riksstämmorna fyra ledamöter och två
suppleanter.
Förbundsstyrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer, varvid dock alltid utses
förste vice ordförande, andre vice ordförande och sekreterare. Förbundet Djurens
Rätts firma tecknas av den eller dem som förbundsstyrelsen utser. Den eller de
måste vara myndig(a). Firman tecknas två i förening.

Mom 2

Vid försäljning eller intecknande av Förbundet Djurens Rätt tillhörig fast egendom
erfordras först revisors tillstyrkan innan beslut sker.
Förbundsstyrelsen äger ej rätt att teckna borgen utan revisors medgivande. Attest
sker enligt attestordning som godkänns av revisor.

Mom 3

Förbundsstyrelsen är beslutför när minst fem ledamöter eller suppleanter är
närvarande och samtliga ledamöter kallats och suppleanter underrättats om
förbundsstyrelsemötet.
Vid förhinder för ledamot att närvara vid förbundsstyrelsemöte inträder suppleant i
ledamots ställe i den ordningsföljd suppleanterna antecknats valda i
riksstämmoprotokollet.

Mom 4

Ledamot och suppleant i förbundsstyrelsen kan trots att mandattiden ej utlöpt
skiljas från uppdraget genom beslut av riksstämman, varvid fyllnadsval förrättas.

§ 8 FÖRBUNDSSTYRELSENS UPPGIFTER

Det åligger förbundsstyrelsen:
•
att mellan riksstämmorna planera och styra riksorganisationens
verksamhet i överensstämmelse med Förbundet Djurens Rätts ändamål,
•
att hålla förbundsstyrelsemöten när det anses erforderligt, att föra
protokoll vid dessa förbundsstyrelsemöten. Av protokollet skall framgå
vilka som varit närvarande, vilka som varit beslutande, en kort
beskrivning av alla ärenden och dess beslut med angivande av framställda
och ej återtagna yrkanden. Om omröstning skett skall framgå hur envar
har röstat och om sluten omröstning ägt rum skall anges antalet röster för
de olika förslagen, att tillse att de av förbundsstyrelsen fattade besluten
verkställs,
•
att tillse att de av riksstämman fattade besluten verkställs, att förvalta
Förbundet Djurens Rätts ekonomiska tillgångar på ett betryggande sätt,
att föra noggranna räkenskaper över Förbundet Djurens Rätts
ekonomiska förehavanden,
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att noggrant tillse att till Förbundet Djurens Rätt överlämnade donationer
och gåvor med därtill hörande villkor uppfylls och att medlen placeras på
ett betryggande sätt
att i samråd med verksamheten för riksorganisationen besluta om budget
för den samma,
att gentemot tredje man företräda Förbundet Djurens Rätt,
att ansvara för att protokoll upprättas vid riksstämmor och andra möten
som anordnas av riksorganisationen,
att uppmuntra bildande av lokalorganisationer och vara dessa behjälplig i
deras verksamhet,
att godkänna bildande av lokalavdelningar och studentföreningar,
att tillsätta kontaktpersoner, ungdomsgrupper och skolombud och andra
kategorier som förbundsstyrelsen kan besluta om,
att tillse att lokalorganisationerna och studentföreningarna verkar i
enlighet med Förbundet Djurens Rätts ändamål,
att anställa den personal som behövs,
att ha arbetsgivaransvar för personal anställd av riksorganisationen.
Förhandlingar, slutande av avtal och daglig arbetsledning kan delegeras
till förbundsordföranden eller särskilda utskott inom förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen fastställer arbetsgivarpolicy,
att utse redaktionskommittéer för Förbundets Djurens Rätts tidningar,
att i övrigt vidta nödvändiga åtgärder som avser verksamhet rörande
Förbundet Djurens Rätts tidningar varvid varje tidnings
redaktionskommitté med beaktande av förbundsstyrelsens anvisningar
kan förfoga över gåvor tillställda tidningen,
att förberedande behandla de ärenden som skall föreläggas riksstämman,
att besluta om vilka arbetsgrupper och särskilda ansvarsområden som
skall finnas inom riksorganisationen, utse ledamöter i, respektive
ansvariga för dessa samt följa deras verksamhet och pröva deras förslag
till åtgärder,
att tillse att en kraftig och målmedveten upplysning om Förbundet
Djurens Rätts ändamål och verksamhet bedrivs samt
att förvalta Förbundet Djurens Rätts arkiv på ett betryggande sätt.

§ 9 RIKSORGANISATIONENS RÄKENSKAPER
Mom 1

Riksorganisationens räkenskaper avslutas för kalenderår och skall överlämnas till
auktoriserad revisor för granskning senast den 15 mars.

Revisorn skall därefter, dock senast 30 dagar före ordinarie riksstämma de år det är
riksstämma och senast 10 april de år det inte är riksstämma, till förbundsstyrelsen
inkomma med berättelse över föregående års ekonomiska förvaltning och
räkenskaper - samt därvid föreslå riksstämman om resultaträkningen och
balansräkningen, för de två senaste åren, skall fastställas eller ej.
Vidare skall berättelsen innehålla förslag om till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet
för förbundsstyrelsen. Vartannat år skall riksstämman besluta om fastställande av
resultaträkningen och balansräkningen samt även besluta om ansvarsfrihet för
styrelsen för de två senaste räkenskapsåren.
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Mom 2

På ordinarie riksstämma förrättas val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant för
Förbundet Djurens Rätt. Bägge ska vara auktoriserade. Mandattiden är två år.
Som revisorer kan ej väljas av Förbundet Djurens Rätt anställda personer.

§ 10 VERKSAMHETSREVISORER

På ordinarie riksstämma förrättas val av två verksamhetsrevisorer och två
suppleanter för en tid av två år. Verksamhetsrevisorerna har till uppgift att
kontinuerligt granska förbundsstyrelsens arbete och se till att den arbetar i enlighet
med den verksamhetsinriktning och de beslut som riksstämman fattat, att stadgar
och andra för styrningen viktiga dokument följs, och att av riksstämman fattade
beslut verkställs.
Verksamhetsrevisorerna kan vid behov även föreslå åtgärder till förbättringar
under året. Verksamhetsrevisorerna skall av Förbundsstyrelsen ges tillgång till
kallelser till och protokoll från styrelsemöten, liksom till relevanta styrdokument.
Verksamhetsrevisorerna har närvarorätt vid förbundsstyrelsemötena, och skall
vartannat år avlägga en skriftlig rapport till riksstämman. Som
verksamhetsrevisorer kan ej väljas av Förbundet Djurens Rätt anställda personer.

§ 11 VALBEREDNING FÖR
RIKSORGANISATIONEN
Mom 1 Sammansättning av valberedning

Vid ordinarie riksstämma utses en valberedning vald för en tid av två år bestående
av tre ledamöter och tre suppleanter. I valberedningen kan ej sitta av Förbundet
Djurens Rätt anställda personer eller förbundsstyrelseledamöter och suppleanter.
Av de valda valberedningsledamöterna utses en till ordförande tillika
sammankallande.

Mom 2 Uppgifter

Valberedningens uppgift är att till ordinarie riksstämmor, samt till extra
riksstämmor där fyllnadsval utlysts, förbereda och föreslå val av ledamöter och
suppleanter i Förbundet Djurens Rätts styrelse, ordförande i förbundsstyrelsen,
revisor och revisorssuppleant, samt verksamhetsrevisorer. Valberedningen skall
dessutom i samråd med förbundsstyrelsen föreslå val av presidium till riksstämma.

Mom 3 Arbetsordning

Till förtroendeuppdrag inom riksorganisationen kan medlemmar föreslås, under
förutsättning att de varit medlemmar åtminstone sedan 31 december året innan
stämman. Detta villkor gäller ej revisorer och verksamhetsrevisorer – för
revisorsuppdrag är även icke medlemmar valbara.
Person som under föregående verksamhetsår varit ledamot eller suppleant i
valberedningen är inte valbar till uppdrag i Förbundsstyrelsen.
Valberedningens förslag till kandidater skall finnas i riksstämmohandlingarna. I
riksstämmohandlingarna skall även en presentation av de övriga nominerade
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finnas.

§ 12 FORMER FÖR BESLUT
Mom 1

Beslut inom organisationens olika organ tas med enkel majoritet när annat ej är
stadgat.

Mom 2

Valberedningens förslag utgör huvudförslag i personfrågor.
Har årsmötet/riksstämman beslutat om beredningsorgan, t.ex. påverkanstorg eller
utskott, utgör yttranden och egna förslag därifrån huvudförslag i sakfrågor. Har
sakfråga inte beretts på detta sätt under riksstämman/årsmötet utgör styrelsens
yttranden och egna förslag huvudförslag.

Mom 3 Lika röstetal

Vid lika röstetal tillämpas olika förfaringssätt beroende på typ av fråga:
Vid lika röstetal vid personval, företas ny omröstning mellan aktuella kandidater.
Om det åter blir lika avgör lotten. Vid lika röstetal som gäller skiljande av någon
från post anses misstroendevotumet ha fallit. Vid lika röstetal i frågor som rör
ansvarsfrihet har revisorns förslag utslagsröst. I övriga frågor har
Förbundsstyrelsen utslagsröst.
Om lika röstetal föreligger vid omröstning inom förbundsstyrelsen har styrelsens
ordförande utslagsröst. Om styrelsens ordförande ej är närvarande eller lägger ned
sin röst övergår utslagsrösten i nämnd ordning till vice ordförande, andra vice
ordförande, sekreterare, eller den ledamot som först antecknats vald i protokoll.
Detta stycke gäller ej vid personfråga som avser tillsättande av post.
Om lika röstetal föreligger vid omröstning inom lokalavdelningsstyrelse har
styrelsens ordförande utslagsröst. Om styrelsens ordförande ej är närvarande eller
lägger ned sin röst övergår utslagsrösten i nämnd ordning till vice ordförande,
kassör, sekreterare, eller den ledamot som först antecknats vald i protokoll. Detta
stycke gäller ej vid personfråga som avser tillsättande av post.

Mom 4

Vid personval med fler kandidater än poster skall sluten omröstning alltid
tillämpas. Man kan aldrig avge fler röster i en omgång än det finns poster att välja
till.
Behandlas fråga om skiljande av en person från sitt uppdrag skall frågan alltid
behandlas med sluten omröstning. Detta gäller även lokalavdelnings yttrande till
förbundsstyrelsen vid fråga om uteslutning i enlighet med §3, mom 4.
Röstprotokoll får överhuvudtaget inte användas vid personval och ej heller vid
förtroendefråga.

Mom 5

Reservation mot beslut eller protokollsanteckning skall anmälas i direkt anslutning
till behandlingen av frågan. Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar
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måste vara mötespresidiet tillhanda senast innan mötets slut, eller vid tidpunkt som
godkänts av presidiet.

§ 13 ÄNDRING AV STADGAR
Mom 1
En enhällig ordinarie riksstämma för Förbundet Djurens Rätt kan besluta om
tillägg och ändring av stadgarna. Motsvarande kan också ske genom att en
majoritet av de röstande så beslutar vid två på varandra följande riksstämmor
varav den första skall vara ordinarie. Förslag till ändring av stadgarna skall
upprättas skriftligen. I kallelse till riksstämma skall klart framgå om
stadgeändringsförslag föreligger och förslagets utformning.
Mindre ändringar i liggande stadgeändringsförslag, samt förslag sprungna ur
kompromisser mellan två eller flera liggande stadgeändringsförslag, får tas upp till
behandling under förutsättning att grundbetydelsen inte ändras. Riksstämmans
ordförande avgör om grundbetydelsen ändras eller inte.

Mom 2

Redaktionella ändringar av stadgarna får göras av förbundsstyrelsen.

§ 14 UPPLÖSNING
Mom 1

Förslag till upplösning av Förbundet Djurens Rätt skall skriftligen upprättas av
minst 1/4 av dess medlemmar. Beslut om upplösning kan ske om minst 3/4
majoritet för förslaget erhålls vid två på varandra följande ordinarie riksstämmor.

Mom 2 Förbundet Djurens Rätts tillgångar vid
upplösning

Har definitivt beslut om upplösning skett i enlighet med vad som föreskrivs i mom
1 ovan skall Förbundet Djurens Rätts tillgångar sedan skulderna likviderats och i
den mån ej annat i donation eller gåvobrev stadgas överlämnas till organisation
som arbetar i enlighet med Förbundet Djurens Rätts ändamålsparagraf.

§ 15 EKONOMISK ERSÄTTNING

Allt medlemsarbete inom Förbundet Djurens Rätt bör i princip vara oavlönat.
Förbundsstyrelsen och styrelsen för lokalavdelning äger dock rätt att vid behov
betala skälig ersättning för utfört arbete. Skälig ersättning skall utgå till den som
haft rese- och uppehållskostnader för beställt utfört arbete åt riksorganisationen,
för deltagande i sammanträden med riksorganisationens arbetsgrupper, konferenser
och liknande som vederbörande av förbundsstyrelsen utsetts deltaga i samt vid
riksstämmor, vartill vederbörande erhållit skriftlig kallelse från förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen beslutar om ersättningens storlek.

§ 16 LOKALORGANISATIONER
Mom 1 Lokalavdelning

Förbundet Djurens Rätts basorganisation utgörs av lokalavdelningar vilkas
upptagningsområde omfattar minst en kommun.
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Mom 2

Lokalavdelning skall omfatta minst sex medlemmar och kan bildas på initiativ av
lokalt verksamma medlemmar eller av riksorganisationen. Förbundsstyrelsen skall
godkänna bildande av lokalavdelning.

Mom 3 Övriga lokalorganisationer

I kommuner där lokalavdelning saknas kan förbundsstyrelsen tillsätta en
kontaktperson och ungdomsgrupp som ensam eller tillsammans med ytterligare
medlemmar bedriver lokalt arbete. Ungdomsgrupp kan finnas både i kommun i
vilken lokalavdelning eller kontaktperson finns och i kommun som saknar övrig
lokal verksamhet.
Kontaktpersoner och ungdomsgrupper har, till skillnad från lokalavdelningar,
ingen ekonomisk verksamhet. Förbundsstyrelsen kan tillsätta skolombud.
Skolombud är elever som representerar Förbundet Djurens Rätt på sin skola.
Förbundsstyrelsen har möjlighet att godkänna en lokal studentförening knuten till
Förbundet Djurens Rätt. Vid ansökan om godkännande skall bifogas kopia av
justerat protokoll från föreningens konstituerande möte och föreningens stadgar.
Föreningens stadgar får inte bryta mot vare sig Förbundet Djurens Rätts stadgar,
dess policybeslut eller idé- och handlingsprogram. Varje ändring av
studentföreningens stadgar måste godkännas av Förbundet Djurens Rätts styrelse.
Studentföreningens medlemmar ska erlägga medlemsavgift till riksorganisationen i
enlighet med § 3 i dessa stadgar. Vid sidan om studentföreningen kan medlem
samtidigt tillhöra en lokalavdelning enligt § 3, mom 3. Studentföreningen utser ej
egna ombud till riksstämman, men dess medlemmar kan utses som ombud av sin
respektive lokalavdelning.

§ 17 LOKALORGANISATIONERS UPPGIFTER

Förbundet Djurens Rätts lokalorganisationer har till uppgift att ge Förbundet
Djurens Rätts medlemmar möjlighet till debatt och till aktivt arbete samt att i ett
effektivt organisationsarbete verka som riksorganisationens basorganisation
genom:
•
att bedriva medlemsrekrytering,
•
att sprida information om Förbundet Djurens Rätts ändamål,
•
att bedriva en aktiv och planerad mötesverksamhet i form av interna
medlemsmöten samt utåtriktade informationsmöten och andra aktiviteter,
•
att bevaka och aktualisera lokala frågor som rör Förbundet Djurens Rätts
intressen och ändamål,
•
att verka för ett aktivt studiearbete bland medlemmar och andra
intresserade i frågor som rör Förbundet Djurens Rätts verksamhet,
•
att delta i sammankomster och utbildningar som riksorganisationen
arrangerar för respektive typ av lokalorganisation samt
•
att de medel som lokalavdelningen förfogar över används inom Djurens
Rätts verksamheter.

§ 18 MÖTEN INOM LOKALAVDELNING

Lokalavdelning håller årsmöte senast den 1 mars på tid och plats som styrelsen
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bestämmer. Övriga möten hålls på kallelse av ordföranden så ofta styrelsen finner
det nödvändigt eller då minst 1/3 av medlemmarna begär det. Minst ett möte i
kvartalet bör hållas.

§ 19 RÖSTRÄTT I LOKALAVDELNING

Vid årsmöte eller annat medlemsmöte äger varje närvarande
lokalavdelningsmedlem yttrande-, förslags- och rösträtt, under förutsättning att de
varit betalande medlemmar i minst två veckor före mötet. Medlemskap ska kunna
styrkas i medlemsmatrikel eller genom kvitto på betald medlemsavgift.

§ 20 ÅRSMÖTE I LOKALAVDELNING
Mom 1

Vid årsmöte med lokalavdelning behandlas nedanstående ärenden. Ordningen
behöver inte nödvändigtvis vara den här angivna, förutom punkterna 1-3, utan när
det passar in i mötesordningen:
1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet.
2. Godkännande av kallelsen.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse.
5. Revisorns berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.
7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret.
8. Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen.
9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant.
11. Val av ombud jämte ersättare till riksstämman, för en period av ett år.
12. Val av minst en (1) ordinarie valberedare jämte minst en (1) suppleant.
13. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar.
14. Vid mötet väckta frågor.

Mom 2

Kallelse till årsmötet skall delges medlemmarna på lämpligt vis senast 14 dagar före
årsmötet. Handlingar till årsmötet skall finnas tillgängliga senast sju dagar före
årsmötet för alla medlemmar som önskar ta del av dessa.
Med handlingar avses dagordning, styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse,
revisorns berättelse och förslag i frågan om ansvarsfrihet, styrelsens förslag till
verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret, valberedningens förslag
samt motioner och övriga skrivelser från medlemmar och styrelsens svar på
detsamma.
Motion till årsmöte som rör organisationens verksamhet skall vara styrelsen
tillhanda senast två veckor före årsmötesdagen.
Nytt ärende som väckts under årsmötet får endast tas upp av ett enhälligt ordinarie
årsmöte.

Djurens Rätt
Box 17132
104 62 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 123
08-555 914 00
info@djurensratt.se
www.djurensratt.se
Plusgiro: 90 10 87-7

Sida 11

Mom 3 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls på tid och plats som lokalavdelningsstyrelsen bestämmer och
skall hållas när revisorn eller minst 1/3 av lokalavdelningen medlemmar skriftligen
begär det eller när avdelningsstyrelsen anser det nödvändigt. Extra årsmöte skall
även hållas om en majoritet av styrelsen avgår under pågående verksamhetsår; om
det inte finns någon beslutsmässig styrelse ligger ansvaret för att det extra årsmötet
genomförs på förbundsstyrelsen.
Extra årsmöte skall hållas senast sex veckor efter att framställning härom kommit
styrelsen tillhanda. Vid extra årsmöte skall behandlas och får slutgiltigt avgöras
endast de ärenden varom framställning begärts.

§ 21 VAL AV OMBUD TILL RIKSSTÄMMA
Mom 1

Årsmöte utser bland avdelningens medlemmar ombud att intill nästkommande
årsmöte representera lokalavdelningen vid riksstämma.

Mom 2

Ombuden utses efter antalet medlemmar i avdelningen vid senaste årsskiftet och till
följande antal: 2 ombud, jämte två ersättare t o m 250 medlemmar, 3 ombud jämte
lika många ersättare t o m 500 medlemmar, därefter ett ytterligare ombud, jämte
ersättare, per varje påbörjat 500-tal medlemmar.

Mom 3

I de kommuner där det inte finns lokalavdelning, men där det finns medlemmar,
finns möjlighet att, i samråd med riksorganisationen, ombesörja att ett lokalt
ombud skickas till riksstämman, utan att man bildar en lokalavdelning, genom att
riksorganisationen kallar alla medlemmarna i kommunen till ett möte där man
väljer ombud, jämte ersättare, i enlighet med övriga regler i denna paragraf. Ett
ytterligare möte skall hållas innan riksstämman då handlingarna gås igenom. Vid
mötena äger varje närvarande medlem yttrande-, förslags- och rösträtt, under
förutsättning att de varit betalande medlemmar i minst två veckor före mötet.

Mom 4

Valbar som ombud och ersättare är avdelningsmedlem som varit medlem i Djurens
Rätt sedan åtminstone 31 december föregående år, varit medlem i aktuell avdelning
sedan åtminstone två veckor föregående årsmötet, och vid tiden för årsmötet ej är
anställd av Förbundet Djurens Rätt. Ersättare inträder i ombuds ställe vid förhinder
och enligt av årsmötet bestämd turordning.

Mom 5

Senast den 15 mars skall förbundsstyrelsen skriftligen underrättas om vilka ombud
och ersättare lokalorganisationen ämnar skicka. En förteckning med ombudens
jämte ersättarnas fullständiga namn och adress samt avdelningens/kommunens
namn skall presenteras.

§ 22 STYRELSE FÖR LOKALAVDELNING
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Mom 1

Lokalavdelningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse
bestående av minst fyra ledamöter och minst två suppleanter valda för en tid av två
år. Vid varje årsmöte sker val av ett visst antal ledamöter och suppleanter. Vid det
första styrelseval som sker efter att dessa stadgar fastställts utses minst hälften av
ledamöterna och suppleanterna för en tid av två år. Övriga ledamöter och
suppleanter utses för en tid av ett år. Vid nästkommande årsmöte sker val för en tid
av två år av det antal ledamöter och suppleanter vilkas mandattid då utlöpt. Av
styrelsens ledamöter väljs en till ordförande för en tid av ett år.
Beslut att ändra styrelsens storlek kan fattas av årsmöte, förutsatt att styrelsen som
minimum ännu utgörs av fyra ledamöter och två suppleanter. Sådant beslut ska i
sådant fall fattas innan personval utförs. Beslut om att ändra styrelsens storlek
kräver 2/3 majoritet. Om frågan väcks på årsmötet krävs enhälligt beslut, i enlighet
med § 20, mom 2. Beslut om utökad styrelse gäller till nästkommande årsmöte.

Mom 2

Till förtroendeuppdrag inom lokalavdelningar kan medlemmar föreslås, under
förutsättning att de varit medlemmar i Djurens Rätt sedan åtminstone 31 december
föregående år, och varit medlem i aktuell avdelning åtminstone två veckor före
årsmötet. Detta villkor gäller ej revisorer – för revisorsuppdrag är även icke
medlemmar valbara. Gällande valberedarna ska de vara medlemmar i Djurens Rätt
sedan föregående årskifte men behöver inte tillhöra lokalavdelningen.

Mom 3

Ledamot och suppleant i styrelsen kan trots att mandattiden ej utlöpt skiljas från
uppdraget genom beslut av årsmötet, varvid fyllnadsval sker. Styrelsen utser inom
sig erforderliga funktionärer, varvid dock skall utses vice ordförande, sekreterare
och kassör. Avdelningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom sig
utser. Firmatecknare måste vara myndig(a).
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna eller suppleanterna är
närvarande och samtliga ledamöter kallats och suppleanter underrättats om
sammanträdet.
Vid förhinder för ledamot att närvara vid styrelsemöte inträder suppleant i
ledamots ställe i den ordningsföljd suppleanterna antecknats valda i
årsmötesprotokollet.

§ 23 LOKALAVDELNINGSSTYRELSENS
UPPGIFTER

Det åligger styrelsen för lokalavdelning:
•
att planera för avdelningens verksamhet,
•
att hålla styrelsemöten när så anses erforderligt,
•
att verkställa avdelningens beslut,
•
att förvalta avdelningens medel på betryggande sätt,
•
att upprätta protokoll från möten inom avdelningen,
•
att verkställa av riksorganisationen utfärdade anvisningar samt att i övrigt
hålla riksorganisationen underrättad om verksamheten bland annat
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•
•

genom att insända avskrifter av kassa- och verksamhetsberättelser samt
styrelseprotokoll,
att i ärende som omnämnts i Förbundet Djurens Rätts stadgar, § 3, mom
4, till förbundsstyrelsen omgående meddela sådant förhållande, att
omgående till riksorganisationen redovisa erhållna medlemsavgifter samt
att i övrigt leda och övervaka verksamheten i enlighet med Förbundet
Djurens Rätts stadgar och utfärdade anvisningar.

§ 24 LOKALAVDELNINGENS RÄKENSKAPSÅR

Lokalavdelningens räkenskaper avslutas för kalenderår och överlämnas i god tid till
revisorn för granskning. Revisorn skall senast en vecka före årsmötet avge en
skriftlig berättelse över föregående års räkenskaper. Av berättelsen skall framgå
revisorns förslag om till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 25 UPPLÖSNING OCH
INTERIMSFÖRFARANDE FÖR
LOKALAVDELNINGAR
Mom 1

Lokalavdelning kan upplösas om två på varandra följande årsmöten fattar beslut
därom och därvid minst 2/3 av de närvarande medlemmarna är ense därom.
Förbundsstyrelsen skall omedelbart underrättas efter första mötets beslut.

Mom 2

Om årsmöte inte avhållits inom den tid som anges i § 14 kan förbundsstyrelsen
tillsätta en eller flera funktionärer som har till uppgift att interimistiskt upprätthålla
lokalavdelningens verksamhet. Dessa funktionärer kan på förbundsstyrelsens
uppdrag arrangera extra årsmöte eller årsmöte nästkommande år.
Förbundsstyrelsen kan också tillsätta firmatecknare, varvid tidigare beslut om
firmatecknare upphör att gälla.

Mom 3

Om det under ett år varken hålls årsmöte eller extra årsmöte, och om årsmöte
därpå följande år inte avhålls inom den tid som anges i § 14 kan förbundsstyrelsen
besluta att upplösa lokalavdelning.

Mom 4

Vid upplösning av lokalavdelning skall dess medel förvaltas av riksorganisationen
för en tid av tre år, samt därefter tillfalla riksorganisationen. Firmatecknare kan
utses av förbundsstyrelsen. Lokalavdelningens handlingar förvaras under tiden hos
den som förbundsstyrelsen utser och överlämnas efter tre år till riksorganisationen.

Mom 5 Delning av lokalavdelning i två eller flera nya

Om en lokalavdelning som omfattar flera kommuner ämnar upplösas för att delas i
två eller flera separata lokalavdelningar gäller ej bestämmelserna i mom 1 ovan.
Beslut om delning skall fattas på ordinarie årsmöte.
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Den ekonomiska behållningen fördelas av årsmötet och dess beslut gäller under
förutsättning att samstämmighet uppnås genom majoritet hos de aktuella
intressenterna. Kan enighet ej uppnås beträffande den ekonomiska fördelningen
ankommer det på förbundsstyrelsen att besluta därom.
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