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Arbetsordning  
denna version antagen av förbundsstämman 2014-05-10 
 
FÖRBUNDSSTÄMMA 
Förbundsstämman är Djurskyddet Sveriges högsta beslutande organ och hålls vartannat år. 
Förbundsstämmans uppgifter regleras i stadgarna, § 5 och § 8. Enligt Djurskyddet Sveriges stadgar 
§ 3 och § 12 svarar styrelsen för organisation och förvaltning av Djurskyddets Sveriges 
angelägenheter. 
Förbundsstämman beslutar om arbetsordning och policy i sakfrågor. 
 
 
FÖRBUNDSSTYRELSEN 
Ansvarar för verksamheten 

 utser vice ordförande och kassör 
 utser firmatecknare 
 beslutar om medlemskap för föreningar i Djurskyddet Sverige 
 fastställer utträde ur Djurskyddet Sverige 
 beslutar om uteslutning ur Djurskyddet Sverige 
 beslutar om delegationsordning 
 beslutar om arbetsorganisation 
 har ett övergripande arbetsgivaransvar 
 ansvarar för förbundets ekonomi 
 ansvarar för att förbundsstämmans beslut verkställs 
 beslutar om verksamhetsplan och budget enligt riktlinjer från förbundsstämman 
 beslutar om tillsättande av utskott och tillfälliga arbetsgrupper för särskilda frågor 
 beslutar om inrättandet av fasta tjänster och tillfälliga tjänster och håller sig informerade 

om personalläget 
 beslutar om anställning av generalssekreterare 
 beslutar om principiella ställningstaganden 
 aktivt arbeta med att ta fram policyförslag i nya frågor 
 beslutar om remissvar och principiellt viktiga skrivelser  
 beslutar om Djurskyddet Sverige ska engagera sig i nya sakfrågor, som kan antas kräva 

väsentliga resurser i form av tid och pengar 
 beslutar om ekonomiska åtagande som binder organisationen för längre tid än ett budgetår 

(exempelvis hyresavtal) 
 beslutar om vem som ska representera Djurskyddet Sverige i referensgrupper, utredningar, 

internationella organ och liknande.  
 lägger förslag till förbundsstämman 
 företräder Djurskyddet Sverige i samhällsdebatten genom insändare, debattartiklar, 

medieframträdanden m.m. 
  
ORDFÖRANDE 

 är Djurskyddet Sveriges främste representant 
 förbereder styrelsens sammanträden 
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 leder styrelsens arbete 
 håller sig fortlöpande informerad om Djurskyddet Sveriges ekonomiska tillstånd och 

förvaltning 
 företräder styrelsen mellan styrelsemötena 

 

VICE ORDFÖRANDE 

 svarar för ordförandes arbetsuppgifter vid ordförandes frånvaro 
 håller sig fortlöpande informerad om Djurskyddet Sveriges ekonomiska tillstånd och 

förvaltning 
  
KASSÖREN 

 håller sig fortlöpande informerad om Djurskyddet Sveriges ekonomiska tillstånd och 
förvaltning 

 föredrar ekonomiska frågor för förbundsstyrelsen och förbundsstämman 
 deltar i beslut rörande Djurskyddet Sveriges värdepapper 

 
STYRELSENS ARBETSUTSKOTT (AU)  
AU består av ordförande, samt de ledamöter som förbundsstyrelsen utser. Syftet med AU är att 
avlasta styrelsen och fungera som stöd för ordförande och generalsekreterare. AU sammanträder 
och bereder inför styrelsemötena. 

 fastställer dagordning för styrelsemötena 
 bereder styrelseärendena och ger förslag till beslut 
 tar beslut i frågor som delegerats av förbundsstyrelsen 

 

ARBETSGRUPPER UTSEDDA AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 Arbetsgrupper för särskilda frågor kan utses av förbundsstyrelsen och tilldelas tydliga 
uppgifter och mandat.  

 Förslag från arbetsgrupper tillställs förbundsstyrelsen för beslut. 
  
POLICYFRÅGOR 

 Uttalanden som görs i Djurskyddet Sveriges namn ska vara väl förankrade och 
underbyggda.  

 Djurskyddet Sverige ska agera snabbt för att kunna delta i debatten i frågor av 
djurskyddsintresse. 

 Förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren har rätt att uttala sig i enlighet med 
policyn. 

 I frågor där policy inte finns ska offentliga åsiktsinriktningar förankras i styrelsen. 
 
 
 
 
 
 


