
Förbundsstadgar Djurskyddet Ungdom 

§ 1 Riksförbundets namn, sätesort och beskrivning 
Riksförbundets namn är Djurskyddet Ungdom. Organisationsnummer är 802492-8346. Sätesort är 
Stockholm. 
 
Djurskyddet Ungdom är ett rikstäckande förbund för medlemmar som värnar om djurskydd och djurens 
välfärd. 
 
Djurskyddet Ungdom är ett ungdomsförbund knutet till Djurskyddet Sverige. Relationen och samarbetet 
förbunden emellan regleras i ett samarbetsavtal. 
 
Djurskyddet Ungdom är ett ideellt förbund som är partipolitiskt och religiöst obundet. Djurskyddet Ungdom 
arbetar med enbart lagliga metoder.  

§ 2 Ändamål 
Att genom opinionsbildning och praktiskt arbete verka för ett samhälle där människor visar respekt och 
medkänsla för alla djur. Vi arbetar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för 
människans sällskap eller föds upp för att bli mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och 
skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske på ett smärtfritt sätt. 

§ 3 Organisation 
Riksförbundet utövar sin verksamhet genom: 

• förbundsstämma 
• extrastämma 
• förbundsstyrelse 
• lokalföreningar 
• enskilda medlemmar 
• förbundskansli 

§ 4 Medlemskap 
Mom. 1: Var och en som värnar som djurskydd, och är under 30 år, är välkommen som medlem. 

 
Mom. 2: Varje medlem är medlem både i förbundet Djurskyddet Ungdom och i en av förbundets 

lokalföreningar. 
 

Mom. 3: Medlem som vill lämna riksförbundet ska anmäla detta till riksförbundet eller till sin 
lokalförening. 
 

Mom. 4: Varje medlem måste en gång per år bekräfta sitt medlemskap. Medlem som trots påminnelse 
inte gör det anses ha lämnat förbundet.  
 

Mom. 5: Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem som uppenbart skadar riksförbundets verksamhet, 
bryter mot dess stadgar eller beslut som stämman tagit. Den uteslutna kan begära att få beslutet om 
uteslutning prövat vid nästa förbundsstämma. 

§ 5 Medlemsavgift 
Eventuell årlig medlemsavgift till riksförbundet fastställs av förbundsstämman. 



 

§ 6 Lokalföreningar 
Mom. 1: Djurskyddet Ungdom består av flera lokalföreningar. Det är lokalföreningarna som fattar 

beslut på förbundsstämman genom valda ombud. 
 

Mom. 2: En ny lokalförening ska skriftligen skicka in information om att de vill anslutas som 
lokalförening till förbundet.    
 

Mom. 3: En lokalförening kan inte vara ansluten till andra riksförbund. 
 

Mom. 4: Lokalförening som önskar utträda ur riksförbundet skickar till förbundsstyrelsen 
årsmötesprotokoll som innehåller beslut om ändringar av de delar av föreningsstadgan som knyter 
föreningen till riksförbundet. 
 

Mom. 5: Lokalförening som uppenbart skadar riksförbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar 
eller av stämman fattade beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur riksförbundet. Uteslutning 
gäller omedelbart efter förbundsstyrelsens beslut. Den uteslutna föreningen kan begära att få 
beslutet om uteslutning prövat vid nästa förbundsstämma. 
 

Mom. 6: Lokalförening vars årsmöte beslutat att upplösa föreningen inkommer till förbundsstyrelsen 
med årsmötesprotokoll där beslutet om upplösning framgår. 
 

Mom. 7: Lokalförening som inte inkommer med dokument och rapporter som förbundsstyrelsen 
efterfrågar, inte svarar på kontaktförsök från förbundsstyrelse och kansli samt inte själv tar kontakt 
med förbundsstyrelse eller kansli under en period på två år kan genom beslut av förbundsstyrelse 
anses ha upplösts eller lämnat förbundet. 
 

§ 7 Förbundsstämma 
Mom. 1: Förbundsstämman är riksförbundets högsta beslutande organ. 

 
Mom. 2: Förbundsstämma hålls varje år senast den sista maj på plats som beslutas av 

förbundsstyrelsen. 
 

Mom. 3: Kallelse till förbundsstämman ska skickas till lokalföreningarna senast tre månader innan 
stämman hålls. 
 

Mom. 4: Lokalförening företräds av ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. 
Protokollsutdrag där val av ombud framgår ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast på stämman. 
Medlem som är anställd av riksförbundet kan inte väljas som ombud till förbundsstämman. 
Detsamma gäller ledamöter från förbundsstyrelsen (inkl förbundsordföranden). 
 

Mom. 5: Den medlem eller förening som vill att en motion ska behandlas på stämman ska skicka 
denna motion till förbundsstyrelsen senast åtta veckor innan stämman. 
 

Mom. 6: Förbundsstyrelsen ska skicka inkomna motioner tillsammans med kommentarer från 
styrelsen till lokalföreningar och ombud senast fyra veckor innan stämman. 
 

Mom. 7: Förslag från förbundsstyrelsen och valberedningen ska också skickas till lokalföreningar 
ombud senast fyra veckor innan stämman. 
 

§ 8 Föredragningslista för förbundsstämma 
Vid förbundsstämman ska behandlas: 



 
Inledning: 

§ 1. Stämmans öppnande. 
§ 2. Fastställande av röstlängd. 
§ 3. Frågan om stämmans behöriga utlysande. 
§ 4. Val av ordförande för stämman. 
§ 5. Val av sekreterare för stämman. 
§ 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

 
Information: 

§ 7. Förbundsstyrelsen verksamhets- och ekonomiska berättelse. 
§ 8. Revisionsberättelse över den gångna perioden. 

 
Beslut: 

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 
§ 10. Behandling av motioner.  
§ 11. Behandling av policydokument och övriga förslag från förbundsstyrelsen. 
§ 12. Fastställande av verksamhetsplan. 
§ 13. Beslut om eventuell medlemsavgift. 
§ 14. Beslut om arvoden och ersättningar. 
§ 15. Behandling av rambudget. 

 
Val: 

§ 16. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen. 
§ 17. Val av förbundsordförande. 
§ 18. Val av vice förbundsordförande.  
§ 19. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 
§ 20. Val av två revisorer. 
§ 21. Val av valberedning samt sammankallande. 
§ 22. Eventuella övriga val. 

 
Avslutning: 

§ 23. Stämmans avslutande. 

§ 9 Omröstning och beslut på stämman 
 

Mom. 1: Inget ombud får ha fler än en röst. Omröstning via fullmakt eller poströstning är inte tillåtet vid 
ordinarie stämma.  
 

Mom. 2: Medlemmar som inte är valda som ombud till förbundsstämman, har rätt att närvara och yttra 
sig vid stämman, men inte rösta. Detta gäller även närvarande ledamöter från förbundsstyrelsen (inkl 
förbundsordförande).  
 

Mom. 3: Vid omröstning avgörs frågor genom enkel majoritet, med undantag av vid personval, då 
relativ majoritet tillämpas. Vid omröstning om stadgeändring och förbundets upplösning finns 
separata regler (enligt § 16 respektive § 17). 
 

Mom. 4: Omröstning sker öppet, om inte något ombud begär sluten omröstning. Vid personval då det 
finns fler än ett förslag används sluten omröstning. 
 

Mom. 5: Vid lika antal röster avgör lotten. 
 

Mom. 6: Vid personval med sluten omröstning får inga andra namn anges på valsedeln än de som 
nominerats. På valsedeln får inte heller anges fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall är 
valsedeln ogiltig. 



§ 10 Stämmoprotokoll 
Mom. 1: Vid stämman förs mötesprotokoll av person utsedd av förbundsstämman. 

 
Mom. 2: Senast två månader efter stämmans avslutande ska justerat stämmoprotokoll skickas till 

lokalföreningar. 

§ 11 Extrastämma 
Mom. 1: Extrastämma ska inkallas då minst en tredjedel av lokalföreningarna eller någon av 

förbundets revisorer begärt det. Skriftlig begäran ska skickas till förbundsstyrelsen skriftligen och 
anledning till extrastämma ska anges. Förbundsstyrelsen har också rätt att besluta om extrastämma. 
 

Mom. 2: Kallelse till extrastämma ska skickas till alla lokalföreningar inom två veckor efter det att 
begäran inkommit till förbundsstyrelsen. Extrastämma måste hållas tidigast två veckor och senast två 
månader efter att kallelse skickats ut. Möteshandlingar ska finnas tillgängliga för lokalföreningarna 
senast tio dagar innan extrastämman hålls. 
 

Mom. 3:  På extrastämma behandlas endast de frågor som föranlett den extra stämman. 
 

Mom. 4: Vid extrastämma deltar de ombud föreningarna valt till senaste ordinarie stämma om 
föreningen inte aktivt väljer nya ombud. 
 

Mom. 5: Vid extrastämma har ombud möjlighet att post- eller nätrösta. 

§ 12 Valberedningen 
Mom. 1: Valberedningen ska inför förbundsstämma lägga fram förslag till förbundsordförande, vice 

förbundsordförande, övriga ledamöter i förbundsstyrelsen och revisorer jämte ersättare, samt förslag 
till eventuella övriga val förutom val av valberedning. 
 

Mom. 2: Valberedningen ska inför förbundsstämma framlägga förslag till arvoden och ersättningar till 
förbundsstyrelsens ledamöter.  
 

Mom. 3: Valberedningen väljs av stämman för en stämmoperiod och består av en sammankallande 
och två ordinarie. 
 

Mom. 4: Valbar till valberedning är person som är medlem i riksförbundet, inte innehar 
förtroendeuppdrag inom förbundsstyrelsen eller som revisor, samt inte är anställd av förbundet.  

§ 13 Förbundsstyrelsen 
Organisation: 
 

Mom. 1: Förbundet företräds av förbundsstyrelsen, som består av ordförande, vice ordförande samt tre 
till fem ordinarie ledamöter. Styrelseledamöter väljs vid förbundsstämman för en stämmoperiod. 
 

Mom. 2: Valbar till förbundsstyrelsen är person som är medlem i Djurskyddet Ungdom. Medlem som är 
anställd av riksförbundet kan inte samtidigt vara ledamot i förbundsstyrelsen. 
 

Mom. 3: Om styrelseledamot avgår under mandatperioden kan fyllnadsval ske vid en extrastämma.  
 

Mom. 4: Om förbundsstyrelsen, på grund av avgångna ledamöter, inte längre är beslutsmässig, eller 
om både förbundsordförande och vice förbundsordförande avgår, ska extrastämma hållas och 
fyllnadsval ske.  
 

Mom. 5: Förbundsstyrelsen kan om den vill inom sig utse övriga poster, såsom kassör. Styrelsen kan 
utse ett arbetsutskott och andra grupper som kan bestå av både förbundsstyrelseledamöter och 



utomstående personer. 
 

Mom. 6: Föreningens firma tecknas av förbundsordförande i förening med annan styrelseledamot eller 
andra personer som styrelsen utser. 
 

Mom. 7:  Förbundsstyrelsen kan anställa personal och beslutar om delegationsordning. 
 

Mom. 8:  Förbundsstyrelsen kan delegera vissa uppgifter permanent eller för viss tid till ledamot, 
utskott, medlem eller anställd. 
 

Styrelsemöte: 
 

Mom. 9:  Förbundsordförande kallar till styrelsemöte. Styrelsemöte ska även hållas om minst tre av 
styrelseledamöterna begär det. 
 

Mom. 10:  Ordförande och vice ordförande bereder styrelsemötena. 
 

Mom. 11:  Mötesprotokollet justeras av ordföranden och minst en protokolljusterare. Både 
mötessekreterare, som skriver protokollet, och justerare väljs på mötet. 
 

Beslutsmässighet:  
 

Mom. 12: Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga nuvarande ledamöter kallats och minst 
hälften av de ledamöter som stämman valde är närvarande. 
 

Mom. 13: Vid lika antal röster har förbundsordförande utslagsröst. Vid minsta beslutsmässighet ska 
samtliga vara ense om besluten. 
 

Ansvarsområden: 
 

Mom. 14:  Förbundsstyrelsen ska 
a. utlysa förbundsstämman och förbereda alla ärenden till densamma 
b. tillse att förbundsstämmans beslut verkställs 
c. upprätta förslag till verksamhetsplan och budget 
d. utse firmatecknare 
e. ansvara för att medlemsregister förs 
f. vara ett aktivt stöd till lokalföreningarna 
g. driva opinion och delta aktivt i debatten om djurskyddsfrågor 

§ 14 Räkenskaper och revision 
 

Mom. 1: Förbundsrevisorerna väljs av förbundsstämman. Stämman väljer två revisorer. 
 

Mom. 2: Valbar som revisor är person som inte innehar förtroendeuppdrag inom förbundets styrelse 
eller valberedning. Revisorer måste inte vara medlemmar i förbundet. 
 

Mom. 3: Revisorerna ska fortlöpande under året ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Mom. 4: Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets räkenskaper, som avslutas per kalenderår. Senast 
den 1 mars efter räkenskapsårets slut ska räkenskaperna överlämnas till revisorerna för granskning. 
Senast en månad efter mottagandet ska revisorerna lämna skriftlig berättelse över granskning av 
förvaltningen och räkenskaperna till förbundsstyrelsen. 
 

Mom. 5: Revisorernas berättelse för stämmoperioden ska senast två veckor innan förbundsstämman 
skickas till lokalföreningar och anmälda ombud. Revisorernas berättelse ska även föredras på 
stämman. 



 

§ 15 Stadgetolkning 
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller fall som inte förutsetts i stadgarna, avgörs 
frågan av förbundsstämman. Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor inte väcka 
talan vid allmän domstol. 

 

§ 16 Stadgeändringar 
Mom. 1: Ändring av förbundsstadga och normalstadga för föreningar beslutas om på 

förbundsstämman. 
 

Mom. 2: Medlem som önskar ändring av dessa stadgar ska senast åtta veckor innan 
förbundsstämman skicka skriftligt förslag angående ändringen till förbundsstyrelsen.  
 

Mom. 3: Förbundsstyrelsen ska senast fyra veckor innan förbundsstämman till lokalföreningarna 
översända sina förslag på stadgeändringar.  
 

Mom. 4: För att en föreslagen stadgeändring ska gälla ska antingen: 
a. minst två tredjedelar av de röstberättigade rösta för förslaget, vid två på varandra följande 

förbundsstämmor. Det ska ha gått minst en månad mellan stämmorna och minst en av dem 
ska vara ordinarie förbundsstämma. 
eller: 

b. samtliga röstberättigade, vid en ordinarie förbundsstämma, rösta för förslaget. Det vill säga, 
det krävs att ingen röstar emot. För ändring av § 17 om upplösning av riksförbundet gäller 
dock vad som där stadgas. 

§ 17 Upplösning av riksförbundet 
Mom. 1: För upplösning av riksförbundet krävs att beslut fattas vid två på varandra följande stämmor, 

varav minst en är ordinarie förbundsstämma, och att minst sex månader har förflutit mellan de två 
stämmorna. Dessutom krävs att beslutet vid båda stämmorna antas av minst tre fjärdedelar av 
samtliga röstberättigade. 
 

Mom. 2: Vid upplösning av riksförbundet ska förbundsstyrelsen ansvara för att riksförbundets 
tillgångar används till ändamål som beslutats av förbundsstämman och som överensstämmer med 
Djurskyddet Ungdoms ändamål. 
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