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Revidering av Unga Allergikers Förbundsstadgar  

Nedan finner ni en översikt över de förändringar som föreslås.  

§ 4, 10, 20, 21 om arbetsutskott: Ta bort arbetsutskott (och anse att dess funktion 

fylls av lokalföreningar, temagrupper och av förbundsstyrelsen utsedda 
arbetsgrupper) 

§ 11, 12, 13 om Astma- och Allergiförbundet: Ta bort Astma- och Allergiförbundets 

möjligheter att lämna motioner, föreslå stadgeändringar, nominera kandidater samt 
deras förslagsrätt på Riksöverläggningar. Unga Allergiker är ett självständigt förbund 
och förbundsstyrelsen ser ingen orsak till att några icke-medlemmar ska ha dessa 
möjligheter. 

§ 12 om stadgar på lokal nivå: Förtydliga att lokalföreningsstyrelserna uppdaterar 

sina stadgar i enlighet med normalstadgarna för lokalföreningar och antar dem på 
årsmöten. 

§ 16 om extra Riksöverläggning: Förtydliga att det är en extra Riksöverläggning i 

sin helhet som kan ske via icke-fysiska mötesformer. 

§ 17 om suppleanter: Konsekvensändra ersättare till suppleanter eftersom det ordet 

används på andra platser i stadgarna samt i andra styrdokument 

§ 17 om vice ordförande: Ändra så att förbundsstyrelsen har möjlighet att inom sig 

välja vice ordförande vid avgång. Detta för att det inte ska krävas en extra 
Riksöverläggning om vald vice ordförande vill avgå eller en annan ledamot visar sig 
mer lämplig som vice.  

§ 20 om beredningsutskott: Ta bort beredningsutskott eftersom det inte används. 

Förbundsstyrelsen bereder ärenden till Riksöverläggningen. 
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Avsnitt 1 – Riksförbundets bestämmelser  

§ 1. Förbundets namn och säte  

Förbundets namn är Riksförbundet Unga Allergiker med säte i Stockholm.  

   

§ 2. Verksamhetsår  

Förbundets verksamhetsår är första (1) januari till trettioförsta (31) december.  

   

§ 3. Ändamål  

- Unga Allergiker är ett ideellt riksförbund som samlar medlemmar mellan sex (6) och 

tjugonio (29) år med astma, allergi och/eller annan överkänslighet.  

   

- Unga Allergiker arbetar för att stärka, samla och utveckla unga med astma, allergi 

och/eller annan överkänslighet och för att öka förståelsen för dessa personers 

livssituation.  

   

- Unga Allergiker ska, genom en demokratiskt och självständigt uppbyggd 

ungdomsorganisation, bedriva verksamhet för barn och ungdomar på unga 

allergikers villkor, där alla har lika värde och rättigheter.  

   

- Unga Allergiker vill ge unga en meningsfull fritid och en möjlighet att engagera sig i 

förbundet.  

   

- Unga Allergiker anordnar aktiviteter på riksnivå liksom verkar för bildandet och 

bevarandet av Unga Allergikers lokala verksamhet  

   

- Unga Allergiker är ett partipolitiskt och religiöst obundet riksförbund.  

   

§ 4. Organisation  

Riksförbundet Unga Allergikers organ utgörs av:  

   

Riksöverläggning  

Förbundsstyrelse  

Valberedning  

Revisorer  

Arbetsutskott  

Tillsatta arbetsgrupper  

Hemsidan och andra informationskanaler  

Förbundskansli  

Lokalföreningar  

   

§ 5. Medlemskap  

Enskild person kan bli medlem i Unga Allergiker om denne:  

- är en enskild person mellan sex (6) och tjugonio (29) år  

- stödjer Unga Allergikers ändamål och verksamhet (§ 3)  

   

Kommenterad [FA1]: Ta bort 
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Medlem i Unga Allergiker blir automatiskt kopplade till sin 

geografiskt närmast belägna lokalförening. Om en medlem 

vill kan denne byta lokalförening. Det är dock endast möjligt att vara medlem i en 

lokalförening.  

   

Medlem i Unga Allergiker som uppfyller ovanstående kriterier 

har rätt att påverka förbundets verksamhet.  

   

Medlemskapet är helt frivilligt och måste förnyas varje år, i annat fall avslutas 

medlemskapet. Önskar en medlem avsäga sig medlemskapet görs detta genom att 

skriftligen kontakta förbundskansliet.  

  

Unga Allergiker behandlar insamlade personuppgifter i enlighet med svensk lag.  

   

§ 6. Övriga medlemskapsformer samt uteslutning  

Oavsett ålder kan en person bli stödmedlem för Unga Allergiker. Dessa medlemmar 

är personer med ett intresse av att stödja förbundet och dess ändamål.  

   

En person som har varit extra viktig för förbundets verksamhet kan utses till 

hedersmedlem. Enskild medlem, förbundsstyrelsen eller valberedningen kan 

nominera någon till att bli hedersmedlem. Beslutet kräver kvalificerad majoritet (2/3) 

på Riksöverläggning. Hedersmedlemskapet är livslångt och avgiftsfritt, men kan 

avslutas om hedersmedlemmen själv vill det.  

   

Medlem, hedersmedlem eller stödmedlem som tydligt väljer att motarbeta Unga 

Allergikers ändamål, bryter mot stadgar eller andra riktlinjer, eller riskerar orsaka 

skada på personal eller medlemmar kan uteslutas ur förbundet. Beslut om 

uteslutning fattas av förbundsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Riksöverläggning, 

där beslutet kräver kvalificerad majoritet (2/3).  

   

§ 7. Lokalföreningar  

Unga Allergiker utgörs av lokalföreningar som uppfyller Unga Allergikers och  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kriterier för lokala organisationer.  

   

Lokalföreningarnas geografiska indelning beslutas slutgiltigt av förbundsstyrelsen. 

Upptagningsområdena ska i så stor utsträckning som möjligt respektera och följa 

administrativa gränser.  

   

I samband med bildandet av lokalförening, ska den lokala föreningen sända sitt 

konstituerande protokoll samt sina stadgar till Unga Allergikers förbundskansli.  

Förbundsstyrelsen äger rätt att fatta beslut om att upplösa en lokalförening i det fall 

lokalföreningen har varit vilande i mer än tre (3) månader. Vid upplösning ska 

lokalföreningens tillgångar komma Riksförbundet Unga Allergiker tillhanda.  

  

§ 8. Medlemsavgift  

Riksförbundet Unga Allergiker samt dess lokalföreningar har ingen medlemsavgift.  
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Avgift för stödmedlemmar beslutas av Riksöverläggningen.  

  

Avsnitt 2 – Riksöverläggning  

§ 9. Riksöverläggningen  

Riksöverläggningen är Unga Allergikers högsta beslutande 

organ, och sammanträder senast den trettionde (30) november 

varje jämnt år.  

   

Förbundsstyrelsen skall skriftligen kalla till Riksöverläggning senast tre (3) månader 

innan Riksöverläggning. Kallelsen ska gå ut till lokalföreningarnas styrelser.  

   

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, förslag på förbunds- och lokalstadgar, 

årsredovisning för de gångna åren, verksamhetsplan, motioner med 

förbundsstyrelsens yttrande och förslag från förbundsstyrelsen och valberedningen 

ska vara ombuden tillhanda senast tre (3) veckor före Riksöverläggningen.  

   

Riksöverläggningen skall bestå av det antal ombud som förbundsstyrelsen fastställer 

för varje Riksöverläggning, baserat på lokalföreningens medlemsantal. Varje 

lokalförening har rätt att utse ett (1) ombud till Riksöverläggningen och ytterligare ett 

(1) ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar räknat från trettioförsta (31) 

december föregående år. Nystartade lokalföreningar efter första (1) januari det år 

Riksöverläggningen infaller har rätt att utse ett (1) ombud.  

   

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för förbundet eller medlemmarna måste 

fattas med kvalificerad (2/3) majoritet om förslaget inte finns med i kallelsen till 

Riksöverläggningen.  

   

Riksöverläggning kan hållas via internet eller andra icke-fysiska mötesformer.  

   

§ 10. Ärenden att behandla på Riksöverläggningen  

Vid ordinarie Riksöverläggning skall följande dagordning behandlas:  

1. Mötets öppnande  

2. Fastställande av röstlängd  

3. Mötets behöriga sammankallande samt beslutsmässighet  

4. Val av presidium  

5. Val av beredningsutskott  

6. Val av två justerare  

7. Val av två rösträknare  

8. Godkännande av föredragningslista  

9. Förbundsstyrelsens verksamhetsredovisning och förvaltningsberättelse  

10. Revisorernas berättelse  

11. Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet  

12. Behandling av motioner och förslag från förbundsstyrelsen  

13. Behandling av förslag på stadgeändringar  

14. Fastställande av verksamhetsplan  
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15. Fastställande av avgifter  

a) Fastställande av medlemsavgifter  

b) Fastställande av medlemsavgifter för stödmedlemskap  

16. Fastställande av rambudget  

17. Fastställande av arvoden/ersättningsnivå för förbundsstyrelsen, 

arbetsutskott, revisorer och valberedning  

18. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen  

19. Val av förbundsordförande  

20. Val av vice förbundsordförande  

21. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen  

22. Val av suppleanter till förbundsstyrelsen  

23. Fastställande av antal ledamöter i arbetsutskott  

24. Val av sammankallande och ledamöter i arbetsutskott  

25. Val av revisorer  

26. Val av revisorssuppleant  

27. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen  

28. Val av ledamöter till valberedning och utse sammankallande  

29. Val av hedersmedlem i Unga Allergiker  

30. Mötets avslutande  

   

§ 11. Motioner och förslag från förbundsstyrelsen  

Motioner skall vara Unga Allergikers förbundskansli tillhanda senast åtta (8) veckor 

innan Riksöverläggningen. Motioner kan komma in under Riksöverläggningen om så 

beslutas under sittande möte.  

   

Förslag från förbundsstyrelsen skall följa med handlingarna till Riksöverläggningen.  

   

Alla medlemmar, lokalföreningar, och Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse 

har rätt att lämna motioner till Riksöverläggningen. Förbundsstyrelsen ska alltid yttra 

sig över inkomna motioner.  

   

§ 12. Stadgeändring  

Förslag till ändring av stadgarna får göras av medlem, en lokalförening, 

förbundsstyrelsen och Astma- och Allergiförbundets representanter.  

   

Förslag till ändringar från medlem, lokal Unga Allergikerförening och Astma- och 

Allergiförbundets representanter skall inkomma senast åtta (8) veckor innan 

Riksöverläggningen.  

   

Förslag om stadgeändring skickas tillsammans med övriga handlingar till 

Riksöverläggningen.  

   

Beslut om ändring av stadgar får fattas antingen med kvalificerad (2/3) majoritet på 

ordinarie Riksöverläggning eller med enkel majoritet på två efter varandra följande 

Riksöverläggningar, varav minst en skall vara ordinarie Riksöverläggning. Detta 

gäller inte paragraf tre (§ 3).  

Kommenterad [FA2]: Ta bort  

Kommenterad [FA3]: Ändra till:  Alla medlemmar och 
lokalföreningar har rätt att lämna motioner till 
Riksöverläggningen.  

Kommenterad [FA4]: Ändra till: Förslag till ändring av 
stadgarna får göras av medlem, en lokalförening och 
förbundsstyrelsen 

Kommenterad [FA5]: Ändra till: Förslag till ändringar 
från medlem och lokalförening skall inkomma senast 
åtta (8) veckor innan Riksöverläggningen.  
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Vid ändring av ändamålsparagrafen (paragraf tre (§ 3)) 

skall beslut fattas med kvalificerad (2/3) majoritet på två efter varandra följande 

ordinarie Riksöverläggningar.  

  

Ändringar av normalstadgar för lokalföreningar sker på Riksöverläggningen enligt 

samma principer ovan som vid ändring av förbundsstadgarna.   

  

Vid ändring av förbundsstadgarna sker en efterföljande kontroll av normalstadgarna 

för lokalföreningar så att de överensstämmer i de gemensamma paragraferna, samt 

för de benämningsrelaterade ändringar som fastställs under Riksöverläggningen. 

Denna kontroll genomförs av förbundsstyrelsen som reviderar stadgarna utefter 

fastslagna ändringar på Riksöverläggningen.  

   

§ 13. Röst-, yttrande-, och förslagsrätt  

Valda ombud till Riksöverläggningen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Valda 

ombud kan endast representera en lokalförening.  

   

Förbundsstyrelse, valberedning och revisorer har yttrande- och förslagsrätt. Ombud 

tillika förbundsstyrelseledamot har inte rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen.  

   

Närvarande medlem som ej är ombud, samt anställd kanslipersonal kan tilldelas 

yttrande- och förslagsrätt av Riksöverläggningen.  

   

Astma- och Allergiförbundets representanter har yttrande- och förslagsrätt.  

   

§ 14. Beslut och omröstning  

Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning.  

   

Sluten omröstning används vid personval då det finns fler kandidater än platser att 

tillsätta. Även i övriga känsliga frågor kan en sluten omröstning krävas.  

   

Om absolut majoritet inte nås för någon kandidat vid personval hålls en andra 

valomgång mellan de två kandidaterna med flest röster från ursprunglig omröstning.  

   

§ 15. Valbarhet Valbar 

kandidat:  

- är medlem i Unga Allergiker  

- får vid valtillfället fylla tjugonio (29) år senast den trettioförsta (31) december 

året för nästkommande Riksöverläggning.  

   

Sextio (60) procent av samtliga förtroendevalda ska vara under tjugofem (25) år.  

   

Förtroendevald på förbundsnivå inom Astma- och Allergiförbundet kan inte samtidigt 

sitta i Unga Allergikers förbundsstyrelse.  

   

Kommenterad [FA6]: Lägg till: Utifrån de reviderade 
normalstadgarna tar lokalföreningsstyrelserna fram 
förslag på stadgar på lokal nivå som antas följande 
årsmöte 
 

Kommenterad [FA7]: Ta bort 
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Unga Allergiker strävar efter mångfald bland sina 

förtroendevalda.  

   

Nominering till förtroendeuppdrag kan göras av enskild medlem, lokalförening eller 

Astma- och Allergiförbundets representanter.  

   

§ 16. Extra Riksöverläggning  

Förbundsstyrelsen, eller förtroendevald och auktoriserad revisor i förening, kan kalla 

till extra Riksöverläggning.  

   

Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Riksöverläggning om minst tjugo (20) 

procent och minst tre (3) av lokalföreningarna har begärt så.  

   

När förbundsstyrelsen mottagit en stadgeenlig begäran om extra Riksöverläggning 

skall den inom fjorton (14) dagar kalla till extra Riksöverläggning, som skall hållas 

inom två (2) månader efter att kallelsen utsänts.  

  

Revisorerna, förtroendevald och auktoriserad tillsammans, har gemensamt rätt 

att kalla till extra Riksöverläggning om förbundsstyrelsen inte gjort det inom 

fjorton (14) dagar från det att den skriftliga begäran kom förbundsstyrelsen till 

handa.  

   

Extra Riksöverläggning behandlar endast den fråga som föranlett den extra 

Riksöverläggningen.  

   

Istället för extra Riksöverläggning kan förbundsstyrelsen anordna omröstning via 

internet eller andra icke-fysiska mötesformer.  

   

Varje lokalförening utser ett ombud till extra Riksöverläggning var. Förbundsstyrelsen 

kan kalla in ett större antal ombud enligt ordinarie Riksöverläggningens stadgar.  

   

Avsnitt 3 – Förbundets organisation  

§ 17. Förbundsstyrelsen  

Förbundsstyrelsen utses av Riksöverläggningen och är Unga Allergikers 

verkställande organ. När Riksöverläggningen inte är samlad är förbundsstyrelsen 

förbundets beslutande organ och ansvarar för förbundets angelägenheter.  

   

Till förbundsstyrelse skall minst fem (5) ledamöter, inklusive förbundsordförande och 

vice förbundsordförande, samt minst två (2) ersättare väljas. Förbundsstyrelsen kan 

maximalt bestå av femton (15) ledamöter och ersättare.  

   

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av de sittande ledamöterna 

eller dess ersättare är närvarande.  

  

Ersättare i förbundsstyrelsen äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på 

förbundsstyrelsemöten.  

Kommenterad [FA8]: Ändra till: Nominering till 
förtroendeuppdrag kan göras av enskild medlem eller 
lokalförening.  

Kommenterad [FA9]: Ändra till: Extra Riksöverläggning 
kan ske via internet eller andra icke-fysiska 
mötesformer 

Kommenterad [FA10]: Ändra till: suppleanter 

Kommenterad [FA11]: Ändra till: suppleanter 

Kommenterad [FA12]: Lägg till: Förbundsstyrelsen 
väljer inom sig vice ordförande. 

Kommenterad [FA13]: Ändra till: suppleanter 

Kommenterad [FA14]: Lägg till: Vid ordinarie ledamots 
avgång ur förbundsstyrelsen inträder suppleanter i den 
ordningen de valts. Om ordförande eller vice ordförande 
avgår under mandatperioden kan förbundsstyrelsen 
inom sig utse dess ersättare. I det fall ordförande, vice 
ordförande eller ledamot i de fall ersättare saknas, 
avgår från förbundsstyrelsen under mandatperioden 
äger förbundsstyrelsen rätt att adjungera personer till 
styrelsen. 
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Förbundsstyrelsen kan utse arbetsgrupper vid behov.  

   

Förbundsstyrelsen väljer inom sig en ledningsgrupp som ska bestå av ordförande, 

vice förbundsordförande samt generalsekreterare. Ledningsgruppen bereder 

ärenden till förbundsstyrelsen samt äger rätt att fatta beslut när förbundsstyrelsen är 

förhindrad att fatta beslut.  

   

Förbundsstyrelsen ansvarar för att föreslå presidium till Riksöverläggningen.  

   

§ 18. Firmateckning:  

Firman tecknas av två (2) stycken i förening, vilket också gäller attestering.  

   

Förbundsstyrelsen utser firmatecknare, vilka skall vara myndiga.  

   

§ 19. Förbundskansli  

Unga Allergikers förbundsstyrelse anställer personal samt beslutar om arbetsordning 

på förbundskansliet.  

   

§ 20. Valberedning  

Valberedningen skall bestå av minst tre (3) personer varav en 

(1) är sammankallande. Valberedningen väljs på 

Riksöverläggningen.  

   

Valberedningen ansvarar för att föreslå förbundsstyrelse, arbetsutskott och revisorer 

inför Riksöverläggningen samt beredningsutskott till Riksöverläggningen.  

   

Valberedningen skall lämna in sitt förslag till förbundsstyrelsen senast åtta (8) veckor 

innan Riksöverläggningen.  

   

Alla berörda personer, både nominerade och personer som nu innehar post men inte 

nominerats för kommande mandatperiod, skall meddelas av valberedningen innan 

valberedningens förslag offentliggörs.  

  

§21. Arbetsutskott  

Arbetsutskott består av medlemmar i Unga Allergiker som väljs på 

Riksöverläggningen och mandatperioden är två (2) år.  

   

Arbetsutskott arbetar med ett område som specificeras av Riksöverläggningen.  

   

Arbetsutskott är underordnat förbundsstyrelsen och arbetar på direktiv av 

densamma. Sammankallande i arbetsutskott organiserar arbetet samt ansvarar för 

rapportering till förbundsstyrelsen och för löpande utvärdering.  

   

Skulle arbetsutskottets arbete vara så undermåligt att förbundet kan ta skada av det 

kan förbundsstyrelsen besluta att ta över arbetsuppgiften i fråga samt lösa upp 

utskottet.  

Kommenterad [FA15]: Ändra till: bildar 

Kommenterad [FA16]: Ta bort 

Kommenterad [FA17]: Ta bort 

Kommenterad [FA18]: Ta bort hela stycket 
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§ 22. Revision  

För granskning av Unga Allergikers räkenskaper och förbundsstyrelsens förvaltning 

skall på ordinarie Riksöverläggning två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter 

utses och mandatperioden är två (2) år.  

   

Av revisorerna skall en (1) revisor och en (1) suppleant vara auktoriserad och ej 

tillhöra Unga Allergiker eller Astma- och Allergiförbundet. Auktoriserad revisionsfirma 

jämställs med auktoriserad revisor. Förtroendevald revisor och revisorssuppleant 

skall vara medlem i Unga Allergiker.  

   

Valbarhet:  

Personer över arton (18) år, dock ej person som är gift med eller sammanlever under 

äktenskapsliknande förhållanden, syskon eller släkting i rätt upp eller nedstigande led 

till förbundsordförande, vice ordförande, ledamot, suppleant av Unga Allergikers 

förbundsstyrelse eller anställd personal. Revisorer bör ha god kännedom om Unga 

Allergiker.  

   

Revisorernas uppgifter är:  

Att granska förbundets räkenskaper, förvaltning och ta del av förbundsstyrelsens 

protokoll, kontrollera vården av förbundets fasta och lösa egendom samt i övrigt 

kontrollera att av förbundsstyrelsens fattade beslut och vidtagna åtgärder är i enlighet 

med förbundets stadgar.  

   

Innan eventuell anmärkning i anledning av revision framställs skall tillfälle ges 

förbundsstyrelsen eller ledamot därav, som anmärkningen avser, att avge yttrande i 

saken.  

   

Unga Allergiker skall till revisorerna senast den trettionde (30) april, överlämna 

erforderliga handlingar gällande föregående räkenskapsår. Revisorerna skall senast 

den femtonde (15) maj varje år lämna revisionsberättelsen till Unga Allergiker.  

   

För fullgörande av sina uppgifter skall revisorerna ha tillgång till förbundets alla 

räkenskaper, protokoll, avtal och andra handlingar.  

   

§ 23. Stadgetolkning  

Vid stadgetolkning och frågor kring stadgarna kan förbundsstyrelsen rådfråga 

revisorerna.  

   

Förbundsstyrelsen fattar eget beslut efter konsultationen.  

   

§ 24. Upplösning  

Beslut om Unga Allergikers upplösning skall fattas vid två på varandra följande 

ordinarie Riksöverläggningar.  

   

Beslutet skall fattas med kvalificerad (2/3) majoritet vid två följande 

Riksöverläggningar.  

https://docs.google.com/document/d/1DfVb92v0ENpUNGWm-DpyLUYBAIEdC8NvzEG2V0DGi0s/edit#_msocom_6
https://docs.google.com/document/d/1DfVb92v0ENpUNGWm-DpyLUYBAIEdC8NvzEG2V0DGi0s/edit#_msocom_6


Riksförbundet Unga Allergikers förbundsstadgar 2018–

2020  

   

Vid upplösning skall Unga Allergikers förbundsstyrelse 

ansvara för att Unga Allergikers tillgångar kommer att användas till ändamål som 

överensstämmer med förbundets ändamålsparagraf (paragraf tre (§ 3)), fondera eller 

deponera tillgångarna hos Länsstyrelsen. Medlem har inte rätt att ta del av 

förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet.  

  


