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STADGAR  Reviderade Ombudsmötet  2020-08-15  

Fritidsforum är en ideell riksorganisation som skall verka för medlemmarnas intressen.   

Medlemmar är idéburna verksamheter/mötesplatser och ungdomsföreningar.   

Fritidsforum är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur.  

Våra verksamheter/mötesplatser och föreningar samverkar lokalt för att stärka demokratin, grannskapet, solidariteten och

    individens utveckling. Fritidsforum är religiöst och 

    partipolitiskt obundet. 

 

§ 1 Fritidsforums mål och värdegrund 

Fritidsforum är en del av Svenska Settlementrörelsen. Vi slår vakt 
om egenorganisering, bildning, lärande, föreningsbildande och 
tillgång till mötesplatser som vilar på demokratisk grund och i ett 
sammanhang av alla åldrar. Vi arbetar för möjligheterna att träffas 
i miljöer som bejakar alla människors lika värde oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Vi har tilltro till människans egen kraft och 
förmåga att ta ansvar. Vi värnar möten som frigör människors 
resurser, stärker vänskapsbanden mellan människor och ökar 
gruppers möjlighet att hävda sina intressen.  

§ 2 Fritidsforums medlemmar 

Ordinarie medlemskap med rösträtt i Fritidsforum beviljas: 

A/ Ideell förening och idéburet kooperativ som ansvarar för och 
organiserar en eller flera verksamheter/ mötesplatser för unga.  

B/Lokalföreningar med enskilda medlemmar som drivs av unga 
och organiserar verksamhet för unga.   

Associerat medlemskap utan rösträtt i Fritidsforum beviljas 

C/ Kommun och stadsdel 
D/ Aktiebolag eller stiftelse 

§ 3 Fritidsforums verksamhet 

Fritidsforum skall: Bedriva opinionsbildande verksamhet. Verka för 
nationellt och internationellt utbyte för utveckling och 
kunskapsöverföring. Tillvarata och sprida kunskap samt ge 
möjligheter till erfarenhetsutbyte. Ingå i nätverk med viktiga 
samarbetspartners, såväl nationellt som internationellt. Verka för 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald inom alla områden och på 
alla nivåer. Främja bildning, lärande och egenorganisering. 
Utveckla demokratiska verktyg och metoder. Stimulera och 

 

 

 

främja startandet och utvecklandet av nya verksamheter, 
mötesplatser och föreningar för alla åldrar. Stärka samarbetet 
kring gemensamma intressen och vara en resurs i medlemmarnas 
verksamhetsutveckling. 

 

§ 4 Beslutande organ 

Ombudsmötet är Fritidsforums högsta beslutande organ.  

Ombudsmöte hålls vartannat år på tid och plats som beslutas av 
förbundsstyrelsen.  

Ombudsmötet beslutar om Fritidsforums verksamhet och 
ekonomi, antar program och policydokument, väljer styrelse, 
revisorer och valberedning samt granskar den avgående styrelsens 
förvaltning.   

Medlemmarna får skriftlig kallelse till ombudsmötet senast 2 
månader innan ombudsmötet äger rum.  

Medlem enligt § 2 punkt A har rätt att utse fem ombud samt 
ytterligare fem ombud för varje ansluten verksamhet/ mötesplats 
utöver den första.   

Medlem enligt § 2 punkt B har rätt att utse två ombud för varje 
förening. Förening utser ytterligare ett ombud för varje 50:e 
medlem.     

Hälften av ombuden rekommenderas vara under 26 år. 
Medlemmen har rätt att utse lika många suppleanter som antalet 
ordinarie ombud.  

Medlemmen skall anmäla ombud skriftligen till Fritidsforum senast 
den dag som anges i kallelsen. Om ordinarie ombud är förhindrad 
skall fullmakt för ersättare uppvisas vid fastställande av 
röstlängden.  

Rätt att inlämna motioner till Fritidsforums ombudsmöte har:  

• samtliga medlemskategorier enligt § 2. 

• besökare och andra personer som deltar i medlemmens eller 
verksamhetsställets verksamhet 

Motioner insänds till Fritidsforum senast 2 månader före 
ombudsmötet yttrande över motionerna och övriga handlingar till 

intressen och vara en resurs i medlemmarnas verksamhetsut- 
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ombudsmötet ska utsändas till ombuden senast en månad före 
ombudsmötet.  

Dagordningen för ombudsmötet framgår av bilaga 1. Utöver dessa 
kan förbundsstyrelsen lägga till ytterligare ärenden som ska 
behandlas. Beslut kan endast fattas i frågor som finns upptagna på 
den i förväg utsända dagordningen. Övriga frågor kan tillföras 
dagordningen vid mötets öppnande.  

Rösträtt har de av medlemmarna, enligt § 2 punkt A och B utsedda 
ombuden, samt förbundsstyrelsens ledamöter.   

Förbundsstyrelseledamot kan inte utses till ombud. 
Förbundsstyrelseledamot har inte rösträtt när det gäller fråga om 
styrelsens ansvarsfrihet eller val av revisorer.  

Revisorerna och ledamöter av valberedningen har yttrande och 
förslagsrätt vid ombudsmötet. Förbundets anställda har 
yttranderätt.  

Omröstning sker öppet. Personval sker genom sluten omröstning 
om något ombud så önskar. Vid lika röstetal avgörs frågan genom 
lottning.  

Extra ombudsmöte hålls på beslut av förbundsstyrelsen eller 
revisorerna eller om minst 1/4 av medlemmarna så begär. Vid 
extra ombudsmöte behandlas endast de ärenden som mötet är 
utlyst för att behandla.  

Kallelse till extra ombudsmöte skall utfärdas senast två månader 
före mötets hållande.  

Handlingarna till det extra ombudsmötet skall utsändas senast tre 
veckor före mötet.  

  

§ 5 Förbundsstyrelsen  

Förbundsstyrelsen består av ordförande samt 6 ledamöter, varav 
minst 3 bör vara mellan 13–26 år. Vid varje ombudsmöte väljs 
ordföranden samt 4 ledamöter på två år, 2 av ledamöterna väljs 
vid ombudsmötet på fyra år med växelvis avgång vid vartannat 
ombudsmöte.   

2 suppleanter utses för en tid av två år.   

Styrelsens sammansättning bör återspegla mångfalden bland 
medlemmarna.   

Förbundsstyrelsen skall adjungera representanter för idéburna 
verksamheter/mötesplatser och ungdomsföreningar till sina 
styrelsemöten.   

  

§ 6 Revision  

Ombudsmötet väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för 
tiden fram till nästa ombudsmöte. Förbundsstyrelsen skall 
därutöver utse en auktoriserad alternativt godkänd revisor.  

Revisorerna skall följa förbundsstyrelsens allmänna verksamhet 
och ekonomiska förvaltning samt förelägga ombudsmötet 
berättelser med förslag rörande fastställande av balansräkning och 
fråga om ansvarsfrihet.  

 

§ 7 Verksamhetsår  

Fritidsforums verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 
december.  

  

§ 8 Ändring av stadgar  

För ändring av stadgarna fordras 2/3 majoritet vid ordinarie 
ombudsmöte.  

  

§ 9 Nedläggning av Fritidsforum  

För beslut om nedläggning av Fritidsforum krävs att 3/4 av 
medlemmarna instämmer i beslutet vid ett möte som 
sammankallats för denna fråga.  

Eventuella tillgångar skall disponeras på sätt som överensstämmer 
med Fritidsforums mål och värdegrund.  

Medlem kan inte göra anspråk på någon del av Fritidsforums 
eventuella tillgångar eller egendom.   
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Bilaga	1.	ÄRENDEN	VID	ORDINARIE	OMBUDSMÖTE	 
  

Vid ordinarie ombudsmöte skall följande ärenden förekomma:  

Fråga om ombudsmötet blivit i behörig ordning utlyst.   

Fastställande av röstlängd.   

Fastställande av dag- och arbetsordning.   

Val av presidium mm   

a) mötesordföranden   

b) sekreterare   

c) två justeringsmän   

d) två rösträknare   

e) för mötet nödvändiga utskott   

Behandling av verksamhetsberättelse för den gångna perioden.   

Fastställande av resultat- och balansräkningar.   

Framläggande av revisorernas berättelser.   

Fråga om ansvarsfrihet för Fritidsforums förbundsstyrelse.   

Behandling av motioner och förslag.   

Förbundsstyrelsens förslag till kommande verksamhetsplan.  

Beslut om ersättning till ledamöter i Fritidsforums förbundsstyrelse.   

Fastställande av medlemsavgift.  

Godkännande av rambudget. Ombudsmötet är därvid bundet till de villkor som är knutna till olika 
anslagsposter.   

Val av ledamöter till Fritidsforums förbundsstyrelse.   

a) Ordförande på två år   

b) Två ordinarie ledamöter på fyra år. Ledamöterna på fyra år väljs växelvis vid vartannat ombudsmöte  

c)           Fyra ledamöter på två år   

Val av revisorer   

a) Två revisorer på två år   

b) Två revisorssuppleanter på två år   

  

Val av valberedning inför nästkommande ombudsmöte.   

Övriga ärenden som förbundsstyrelsen förelägger ombudsmötet.   


