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GRUNDSTADGAR FÖR MHF-UNGDOM 
§ F1 MHF-UNGDOMS ÄNDAMÅL 

MHF-Ungdom är en demokratisk organisation som bedriver verksamhet för att öka 
trafiksäkerheten, nykterheten och drogfri livsstil för barn och ungdomar, samt för att ge barn och 
ungdomar en meningsfull och drogfri fritidssysselsättning. 

 

Förbundet ser i bruket av alkohol och narkotika en allvarlig fara för samhället med negativa följder för 
trafiksäkerheten och den enskilde medborgaren. 

Förbundet vill bidra till ett drogfritt samhälle och till ett ökat ansvarskännande och engagemang i 
samhällsfrågor. 

Verksamheten är grunden för MHF-Ungdom och förbundet bedriver egen verksamhet och verksamhet i 
samarbete med andra, främst MHF. 

Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 

 

   § F2 ORGANISATION 
MHF-Ungdom är en riksorganisation i Sverige. 
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. 
Förbundets verksamhet leds av en styrelse med säte i Stockholm. 
Förbundet består av lokala klubbar som kan vara sammanslutna i distrikt. Ändring av distriktsindelning beslutas 
av förbundsstyrelsen efter samråd med berörda distrikt. 

 

Förbundsstyrelsen kan vid behov utse sektioner som också kan tilldelas rätten att besluta om regler, 
anvisningar och genomförande av verksamheten inom sektionens verksamhetsområde. 

 

§ F3 MEDLEMSKAP 
Förbundet ser i bruket av alkohol och narkotika en allvarlig fara för samhället, med grava följder för 
trafiksäkerheten och för den enskilde medborgaren. Förbundet kräver därför av sina medlemmar att de 
uppträder hänsynsfullt, vara nykter och fri från andra droger vid framförande av motorfordon samt luft- och 
vattenfarkoster. 
 

Medlemskapet i MHF-Ungdom vänder sig i först hand till barn och ungdomar till och med 25 år. 

F3.1.1 MHF-Ungdom Helnykter 
Den som söker medlemskap i MHF-Ungdom Helnykter skall så länge medlemskapet varar förbinder sig till en 
helnykter och drogfri livsstil.  

 
F3.1.2 MHF-Ungdom Trafiknykter 
Den som söker medlemskap i MHF-Ungdom Trafiknykter skall så länge medlemskapet varar binda sig att vid 
MHF-Ungdoms aktiviteter och arrangemang vara nykter och fri från andra droger. Detta gäller även vid 
framförande av motorfordon samt luft- och vattenfarkoster. 

 
F3.1.3 MHF-Ungdom Stödmedlem 
Den som är 25 år eller äldre söker medlemskap i MHF-Ungdom Stödmedlem, skall så länge medlemskapet 
varar binda sig att vid MHF-Ungdoms aktiviteter och arrangemang vara nykter och fri från andra droger. 
Detta gäller även vid framförande av motorfordon samt luft- och vattenfarkoster. Som stödmedlem har man 
ingen rösträtt.  
Dock har förtroendevalda stödmedlemmar full rösträtt. 

 

F3.2 
MHF-Ungdom Helnykter och MHF-Ungdom Trafiknykter vänder sig till barn och ungdomar till och med 
25 år. Personer över denna ålder kan endast vinna inträde som MHF-Ungdom Stödmedlem. 

 

F3.3 
Med medlem avses den som är registrerad i medlemsregistret. 
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F3.4 
Personal anställd hos MHF-Ungdom ska vara medlem eller stödmedlem i MHF-Ungdom. 
 

§ F4 KONGRESS 
F4.1 
Ordinarie kongress hålls varje år på tid och plats som föregående kongress eller förbundsstyrelsen på 
kongressens uppdrag bestämmer. 

F4.2 
Kallelse till ordinarie kongress skall ske minst tre månader i förväg. Kallelsen skickas till distrikt och klubbar samt 
läggs ut på förbundets hemsida. 

 

F4.3 
Vid ordinarie kongress skall följande ärenden förekomma: 

• fastställande av röstlängd 

• beslut huruvida kongressen är stadgeenligt kallad 

• presentation av valberedningens förslag 

• anmälan angående av styrelsen utsedd huvudsekreterare 

• val av ordförande 

• val av sekreterare 

• val av övriga funktionärer vid kongressen 

• behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redogörelse 

• revisorernas berättelse 

• fastställande av resultat- och balansräkning 

• beslut angående ansvarsfrihet 

• beslut om verksamhetsplan 

• fastställande av budget 

• beslut om medlemsavgift 

• beslut om arvoden och traktamenten och reseersättningar 

• behandling av förslag från styrelse och revisorer, samt inkomna motioner 

• val av förbundsstyrelse, revisorer, valberedning, medlemsråd och eventuellt övriga val 

• muntlig rapport från styrelsen om innevarande år 
 

F4.4 
Ordinarie kongress kan besluta att återuppta en fråga om minst tre fjärdedelar av de i röstningen deltagande 
stödjer förslaget. 

F4.5 
Ordinarie Kongress väljer valberedning. Valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter 
väljs på tre år. Varje år väljs en ledamot. Den ledamot som gör sitt sista mandatår är sammankallande. 

Ordinarie Kongress väljer en ersättare till valberedningen på ett år. 

Valberedningens förslag lämnas till förbundsstyrelsen senast fyra veckor före ordinarie kongress för att sändas 
ut tillsammans med övriga kongresshandlingar. 

Valberedningen ska föreslå årsmötes presidier bestående av ordförande och två vice ordförande, sekreterare 
(dock ej huvudsekreterare som utses av UFS). Förslag på förbundsordförande och ledamöter för de platser som 
står i tur för val, revisorer, samt ersättare för dessa. Valberedningen förslår ordförande och styrelsearvoden 
enligt budget. (F9.4) 

F4.6 
Ordinarie Kongress väljer ett medlemsråd. Medlemsrådet består av tre ledamöter. Medlemsrådets ledamöter 
väljs på tre år. Varje år väljs en ledamot. Den ledamot som gör sitt sista mandatår är sammankallande. 

Ordinarie Kongress väljer en ersättare till valberedningen på ett år. 

Till medlemsrådet är inte förbundsstyrelseledamot eller av MHF-Ungdom anställd personal valbar. 

Medlemsrådets enda uppgift är att beslut om eventuell uteslutning av medlem. (F14.2) 
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F4.7 
Närvarande ombud och ledamot av förbundsstyrelsen har vid kongressens omröstningar en röst. Ledamot av 
förbundsstyrelsen har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. 

Kongressens omröstningar sker öppet utom vid personval, då sluten omröstning skall företas om antalet 
nominerade är fler än antalet platser att tillsätta. 
Vid lika röstetal vinner den mening avgående förbundsordföranden (i hans frånvaro vice förbundsordföranden) 
företräder utom vid val, då lotten skiljer. 

 

§ F5 EXTRA KONGRESS 
F5.1 
Extra kongress kan hållas efter beslut av förbundsstyrelsen om en mycket viktig fråga uppkommer, vars lösning 
inte kan vänta till nästa ordinarie kongress. 

Även revisorerna kan, om skäl anges, skriftligen begära att extra kongress sammankallas. 

Extra kongress skall vidare sammankallas då detta begärs för uppgivet ändamål av minst en tredjedel av MHF- 
Ungdoms rapporterande klubbar. 

Kallar inte förbundsstyrelsen inom fyra veckor till begärd extra kongress, äger revisorerna rätt att utfärda 
kallelse. 

F5.2 
I kallelse till extra kongress skall de ärenden anges, för vilka kongressen sammankallas. 

Endast dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor kan kongressen behandla. 

F5.3 
Kallelse till extra kongress skall ske minst två veckor i förväg genom skrivelse till varje distrikt och klubb samt 
föregående ordinarie kongress ombud. 

 

§ F6 OMBUD TILL KONGRESS 
 

F6.1 
Varje för kongressåret årsrapporterande aktiv klubb och distrikt har rätt till ombud vid kongressen. 
Som aktiva klubbar räknas klubb som har aktiv verksamhet mot åldersgruppen 6–25 år. 
 
F6.2 
Varje årsrapporterande aktiva klubb har möjlighet att representeras av minst två och maximalt 5 ombud. 

 

Förbundet fördelar ombudsplatser enligt klubbens medlemstal den 31 december året före kongressen enligt 
följande: 
       –149 medlemmar 2 ombud       
150–299 medlemmar 2+1 ombud 
300–449 medlemmar 2+2 ombud 
450–>      medlemmar 2+3 ombud 

 

Varje klubb väljer minst fem ombud till kongressen på årsmötet. Årsmötets presidium redovisar ombuden 
tydligt inför omröstningen. Valet förrättas genom sluten omröstning. Valsedeln kasseras om den upptar fler 
eller färre namn än det antal ombud som skall väljas. Ordningsföljden på ombuden är den som erhållit högsta 
antalet röster först, sedan de resterande personerna i fallande ordning efter antalet röster, vid lika skiljer 
lotten. Ombud till kongressen är det antal som förbundet tilldelar klubben. Dessa personer är i turordning efter 
klubbens årsmötes beslut av ombud. De ombud som är i följande ordning blir ersättare. 

 
Årsmötets val av ombud redovisas tillsammans med årsrapporten till förbundet i den ordning som ombuden är 
valda. 

 

F6.3 
Varje årsrapporterande distrikt har möjlighet att representeras av 1 ombud. 
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Varje distrikt väljer ett ombud till kongressen på årsmötet. Årsmötets presidium redovisar ombuden tydligt 
inför omröstningen. Valet förrättas genom sluten omröstning. Valsedeln kasseras om den upptar fler eller färre 
namn än det antal ombud som skall väljas. Den som erhållit högsta antalet röster är ombud, de resterande 
personerna blir ersättare i fallande ordning efter antalet röster, vid lika skiljer lotten. 

 
Distriktets val av ombud redovisas tillsammans med årsrapporten senast den 31 maj kongressåret. 

 

F6.4 
Reseersättning beräknas enligt rimligaste färdsätt med hänsyn till gällande resepolicy. 

 

§ F7 MOTION TILL KONGRESS 
Motionsrätt till kongress har distrikt, klubb och medlem. 
 
F7.1 
Motion till kongressen skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast sex veckor före kongressens början.  
 
F7.2 
Motion som inkommit från klubb eller enskild medlem, som önskas behandlad av distriktsstyrelsen skall ha 
inkommit till distriktsstyrelsen senast tre veckor före distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen vidaresänder 
motionen till förbundsstyrelsen med eget yttrande. (D6.2) 
 
F7.3 
Motion som inkommit från medlem, som önskas behandlad av klubbstyrelsen skall ha inkommit till 
klubbstyrelsen senast tre veckor före klubbårsmötet. Klubbstyrelsen vidaresänder motionen till 
förbundsstyrelsen med eget yttrande. (K6.2) 

 

§ F8 VERKSAMHETSKONFERENS 
F8.1 
Förbundsstyrelsen inbjuder årligen till en verksamhetskonferens, bestående av två deltagare per aktiv klubb 
samt en deltagare per aktivt distrikt. MHFs regioner får möjlighet att skicka en deltagare per region. 
Inbjudan ska innehålla ett preliminärt program. 

F8.2 
Inbjudan till konferensen skall sändas till distrikt och klubbar minst sex veckor i förväg. 

 
§ F9 FÖRBUNDSSTYRELSE, UFS 
F9.1 
Förbundsstyrelsen, till vilken endast medlem är valbar, ska bestå av högst 7 ledamöter, inklusive ordförande. 
En majoritet av förbundsstyrelsen bör inte vara äldre än 30 år. Tre (3) ledamöter inklusive ordföranden väljs 
jämna år, övriga ledamöter väljs ojämna år. 

MHFs förbundsstyrelse erbjuds att utse en person bland MHFs förbundsstyrelses ledamöter (dock ej MHFs 
personalrepresentant) att delta i UFS sammanträden (som adjungerad ledamot med yttranderätt) samt en 
ersättare för denna. Endast en av dessa äger närvarorätt vid styrelsemöten. 

Ordföranden väljs av kongressen på två år, men i övrigt konstituerar förbundsstyrelsen sig själv. 
Förbundsstyrelsen är beslutför, då minst hälften av förbundsstyrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika 
röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. 

Personal anställd av MHF-Ungdom är icke valbar. 

F9.2 
Förbundsstyrelsen utser vid behov särskilda arbetsgrupper och fastställer arbetsordning för dessa. 

 
F9.3 
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger årligen. 
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F9.4 
Förbundsstyrelsen skall till ordinarie kongress lämna periodens verksamhetsberättelse och ekonomiska 
redogörelse. Dessa skall senast två veckor före ordinarie kongress sändas till de anmälda ombuden tillsammans 
med inkomna motioner, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt de förslag förbundsstyrelsen 
önskar få behandlade vid kongressen. Dessa handlingar ska även finnas tillgängliga för nedladdning för samtliga 
medlemmar. 

 

F9.5 
Förbundsstyrelsen beslutar om kansliets organisation och dess lokalisering. 

 

§ F10 AVGIFTER 
Medlemsavgiftens storlek beslutas av kongressen. 
Förbundsstyrelsen kan vid särskilda arrangemang besluta om annan medlemsavgift. 

 

§ F11 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING 
F11.1 
Förbundets firma är MHF-Ungdom. Firman tecknas av de personer som förbundsstyrelsen utser. Dessa skall ha 
uppnått myndig ålder. 

F11.2 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Förvaltningsberättelse, 
resultaträkning och balansräkning skall finnas tillgänglig för revisorerna före utgången av april månad varje år. 

F11.3 
Funktionärer som handhar förbundets medel skall garantiförsäkras. Beloppens storlek bestäms av 
förbundsstyrelsen. 

F11.4 
MHF-Ungdoms namn, märke och medlemsregister får inte användas i kommersiell verksamhet utan 
förbundsstyrelsens medgivande. 

F11.5 
Ekonomiskt stöd kan utbetalas till aktiva klubbar. 
Som aktiva klubbar räknas klubb som har aktiv verksamhet mot åldersgruppen 6–25 år. 

    
 

§ F12 REVISION 
F12.1 
För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning skall två revisorer väljas av ordinarie kongress för 
tiden intill slutet av nästa ordinarie kongress. För samma tid väljs två revisorsersättare. 

En av revisorerna jämte personlig ersättare för denne skall vara godkänd revisor. 

F12.2 
Förbundets räkenskaper och kassa skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna när helst dessa så 
önskar. 

F12.3 
Revisorerna skall årligen avge berättelse över verkställd granskning senast fyra veckor innan kongressen. 

F12.4 
Förbundsstyrelsen äger rätt att genomföra revision i distrikt och klubbar om särskild anledning därtill 
uppkommer. 

§ F13 FÖRBUNDETS MÄRKE 
MHF-Ungdoms märke beslutas av förbundsstyrelsen och ska i sin utformning visa samhörighet med MHF. 
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§ F14 UTESLUTNING AV MEDLEM 
F14.1 
Beslut om uteslutning fattas av medlemsrådet. 
Uteslutning skall ske då medlem brutit mot avgivet medlemslöfte eller allvarligt motverkat eller skadat 
förbundets intressen genom åtgärder eller uttalanden. 

 

F14.2 
Medlem som står inför uteslutning skall beredas tillfälle att yttra sig. Medlemsrådet ska även innan beslut 
fattas inhämta förbundsstyrelsens yttrande. 

 
F14.3 
Medlem som inte är nöjd med medlemsrådets beslut kan inom tre veckor från beslutet överklaga detta till 
förbundsstyrelsen som då har att överpröva medlemsrådets beslut. 

 

§ F15 STADGEÄNDRING 
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av kongressen om minst tre fjärdedelar av de röstande biträder beslutet. 
Om denna kvalificerade majoritet inte uppnås, räcker enkel majoritet vid två på varandra följande kongresser, 
var av en kongress ska vara ordinarie kongress. 

 

§F16 UPPLÖSNING ELLER SAMMANSLAGNING AV KLUBB ELLER DISTRIKT 
F16.1 
När en klubb upphör att årsrapportera eller själv begär upphörande ska klubben upplösas medlemmarna 
omfördelas till närmaste aktiva klubb. Förbundsstyrelsen beslutar om rutiner för detta och genomför 
slutrevision av ekonomin. 

 

F16.2 
När ett distrikt upphör att årsrapportera, har färre än två aktiva klubbar inom sitt geografiska område eller själv 
begär att upplösas ska distriktet upplösas. Förbundsstyrelsen beslutar om rutiner för detta och genomför 
slutrevision av ekonomin. 

 

§ F17 UPPLÖSNING AV MHF-UNGDOM 
Beslut om upplösning av MHF-Ungdom fattas av kongressen om minst tre fjärdedelar av de röstande biträder 
beslutet. Om kvalificerad tre fjärdedels majoritet inte uppnås, räcker att minst hälften av de röstade vid två på 
varandra följande ordinarie kongresser stödjer förslaget. 
Sedan skulderna betalats skall MHF-Ungdoms tillgångar tillfalla, av kongressen utsedd mottagare som är 
förenlig med ändamålsparagrafen. 

 
 
 

DISTRIKSSTADGAR FÖR MHF-UNGDOM 
§ D1 ÄNDAMÅL 
Distrikt har till uppgift att vara sammanhållande organ för klubbarna inom sitt verksamhetsområde. 
I detta uppdrag ingår att samordna utbildningar, att stödja och utveckla klubbarna samt i övrigt stödja MHF- 
Ungdoms syften. 

 

§ D2 ORGANISATION 
Distriktets verksamhetsområde beslutas av förbundsstyrelsen i enlighet §F2 distriktet bildas av minst två 
klubbar inom området vid ett möte dit alla klubbar inom distriktets område kallats som vid extra 
distriktsårsmöte (§D4). 

 
Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet. 

Distriktets verksamhet leds av en distriktsstyrelse. 
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§ D3 DISTRIKTÅRSMÖTE 
D3.1 
Distriktsårsmöte hålls under mars till och med april månad varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

 
D3.2 
Kallelse till distriktsårsmöte skall ske skriftligen till distriktets klubbar senast den 1 februari. 

 
D3.3 
Vid distriktsårsmöte skall följande ärenden förekomma: 

• fastställande av röstlängd 

• beslut om huruvida årsmötet är stadgeenligt kallat 

• presentation av valberedningens förslag 

• val av mötesordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid årsmötet 

• behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 

• revisorernas berättelse 

• fastställande av resultat- och balansräkning 

• beslut angående ansvarsfrihet 

• beslut om arvoden, traktamenten och reseersättning 

• behandling av förslag från styrelse och revisorer, från förbundsstyrelsen överlämnade ärenden samt 
inkomna motioner 

• fastställande av budget 

• val av distriktsordförande 

• val av styrelse, revisorer, valberedning samt eventuellt andra val 

• val av kongressombud 

• behandling av motioner 

• beslut om verksamhetsplan 
 

D3.4 
Årsmötet kan besluta att återuppta en fråga om minst tre fjärdedelar av de i röstningen deltagande stödjer 
förslaget. 

 

D3.5 
Närvarande ombud och ledamot av distriktsstyrelsen har vid årsmötets omröstningar en röst. Ledamot av 
distriktsstyrelsen har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. 
Årsmötets omröstningar sker öppet utom vid val, då sluten omröstning skall företas om minst en tiondel av de 
vid valet röstberättigade så begär. 

Vid lika röstetal vinner den mening avgående distriktsordföranden (i dennes frånvaro vice 
distriktsordföranden) företräder utom vid val, då lotten skiljer. 

D3.6 
Varje årsrapporterande distrikt har rätt till ett ombud, utöver klubbarnas ombud, på kongress. Distriktets val av 
ombud redovisas tillsammans med årsrapporten senast den 31 maj kongressåret. (F6.2) 

 
 

§ D4 EXTRA DISTRIKTSÅRSMÖTE 
D4.1 
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av distriktsstyrelsen. 

Även förbundsstyrelsen och distriktets revisorer kan, med angivande av skälet, skriftligen begära att extra 
årsmöte sammankallas. 

Extra årsmöte skall vidare sammankallas då detta begärs för uppgivet ändamål av minst hälften av distriktets 
klubbar. 

Kallar inte styrelsen inom fyra veckor till begärt extra möte, äger förbundsstyrelsen eller distriktets revisorer 
rätt att utfärda kallelse. 
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D4.2 
I kallelse till extra distriktsårsmöte skall de ärenden anges, för vilka mötet sammankallas. 

Endast dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor kan mötet behandla. 

D4.3 
Kallelse till extra årsmöte skall ske minst två veckor i förväg genom skrivelse till klubbarna i distriktet och 
årsmötes ombud. 

 

§ D5 OMBUD TILL DISTRIKTSÅRSMÖTE 
D5.1 
Val av ombud till distriktets årsmöte sker på de inom distriktet verksamma klubbarnas årsmöten. 

Valen gäller även till extra distriktsårsmöte. 

MHF-regioner verksamma inom distriktets område ska inbjudas till årsmötet. 
D5.2 
Klubb har rätt att vid distriktsårsmöte representera med två ombud. Klubbar med fler medlemmar 49 har rätt 
till ytterligare ombud enligt nedan tabell. 

  5–49 medlemmar 0 ombud totalt 2 ombud 
50–74 medlemmar 1 ombud totalt 3 ombud 
75–>   medlemmar 2 ombud totalt 4 ombud 

D5.3 
Varje distrikt bestämmer om reseersättning till ombuden. 

 

§ D6 MOTIONER 
Motionsrätt till årsmöte har klubb och enskild medlem inom distriktet. 

D6.1 
Motion till årsmötet skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast tre veckor före distriktsårsmötet. (K6.3) 

D6.2 
Motion till kongressen som inkommit från klubb eller enskild medlem, som önskas behandlad av 
distriktsstyrelsen skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast tre veckor före distriktsårsmötet. 
Distriktsstyrelsen vidaresänder motionen till förbundsstyrelsen med eventuellt eget yttrande. (F7.2) 

 
§ D7 DISTRIKTSSTYRELSE 
D7.1 
Distriktsstyrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs för tiden intill slutet av nästa årsmöte. Viss del av 
distriktsstyrelsen kan dock väljas för två år. 
Personal anställd hos MHF-Ungdom är icke valbar. 
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. 
MHF-region verksam inom distriktet erbjuds att utse en person att delta i styrelsens sammanträden (som 
adjungerad ledamot med yttranderätt). 

Distriktsordförande bör inte vara äldre än 30 år. 
Ordföranden väljs för ett år men i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 
Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 

D7.2 
Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut och av förbundsstyrelsen lämnade uppdrag samt att planera och 
leda verksamheten i distrikten i enlighet med §F1. 

 
D7.3 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger per år. 

 
D7.4 
Distriktsstyrelsen skall till distriktsårsmötet lämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.                                        
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Dessa skall minst två veckor före mötet sändas till klubbarna inom distriktet och de valda ombuden tillsammans 
med inkomna motioner och revisionernas berättelse. 
Senast 31 maj skall årsredogörelsen sändas till förbundsstyrelsen tillsammans med rapport om företagna val. 
(F6.2) 

 
D7.5 
Distriktsstyrelsen anställer och ansvarar för distriktets personal. 

 

§ D8 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING 
D8.1 

Distriktets firma tecknas av minst två personer som distriktsstyrelsen utser. Dessa skall ha uppnått myndig 
ålder. 

 

D8.2 
Distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Förvaltningsberättelse, 
resultaträkning och balansräkning skall föreligga före utgången av februari månad varje år. 

 
D8.3 
För användning av MHF-Ungdoms namn, märke och medlemsregister skall vara i enlighet med §F11. 

 

§ D9 REVISION 
D9.1 
För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning skall två revisorer väljas av distriktsårsmöte för tiden 
intill slutet av nästa distriktsårsmöte. För samma tid väljs två ersättare. 
Distriktsrevisorer och ersättare skall ha uppnått myndig ålder. 

 
D9.2 
Distriktets räkenskaper och kassa skall hållas tillgängliga för granskning av distriktsrevisorerna när helst dessa 
så önskar. 
Distriktsrevisorerna skall årligen avge berättelse över verkställd granskning senast tre veckor före 
distriktsårsmöte. 
D9.3 
Förbundsstyrelsen äger rätt att utföra revision hos distrikt om särskild anledning därtill uppkommer. 

 

§ D10 STADGEÄNDRING 
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av kongressen om minst tre fjärdedelar av de röstande 
kongressombuden biträder beslutet. Om kvalificerad majoritet inte uppnås, räcker enkel majoritet vid två på 
varandra följande kongresser. Var av en kongress ska vara ordinarie kongress. 

 

§ D11 SAMMANSLAGNING ELLER UPPLÖSNING 
För upplösning eller sammanslagning med annat distrikt eller delning fordras förbundsstyrelsens beslut efter 
hörande av berörda distriktsstyrelser. Om distrikt upplöses skall förbundsstyrelsen, efter hörande av distriktets 
styrelse, besluta om disposition av tillgångarna. 

 
Om det inom distriktets område finns mindre än två klubbar eller om distriktet inte årsrapporterat senast 1 
december innevarande år ska distriktet upplösas. 

 
Se §F16 
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KLUBBSTADGAR FÖR MHF-UNGDOM 

§ K1 ÄNDAMÅL 
Den lokala klubben har till uppgift att verka för MHF-Ungdoms syften och att vara sammanhållande organ för 
medlemmarna inom sitt verksamhetsområde. Klubben ska även organisera och leda ungdomsverksamhet inom 
sitt verksamhetsområde. 

 

§ K2 ORGANISATION 
Klubb bildas efter beslut av förbundsstyrelsen. 
Klubb omfattar i regel varje medlem inom verksamhetsområdet. 

 

§ 3 KLUBBÅRSMÖTEN 
K3.1 

Klubbårsmöte hålls under januari till och med februari månad varje år på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. 

 

K3.2 

Kallelse till årsmöte skall ske minst tio dagar i förväg genom skriftligt meddelande, annonsering eller på annat 
lämpligt sätt. 

 

K3.3 

Vid klubbårsmöte skall följande ärenden förekomma: 

• fastställande av röstlängd 

• beslut huruvida klubbårsmötet är stadgeenligt kallat 

• presentation av valberedningens förslag 

• val av mötesordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid klubbårsmötet 

• behandling av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 

• revisorernas berättelse 

• fastställande av resultat- och balansräkning 

• beslut angående ansvarsfrihet 

• beslut om arvoden, traktamenten och reseersättning 

• behandling av förslag från styrelsen, revisorerna och medlemmar samt från förbundsstyrelsen, 
distriktsstyrelsen överlämnade ärenden 

• fastställande av budget 

• val av klubbordförande 

• val av styrelse, revisorer och valberedning 

• val av kongressombud samt eventuellt övriga val 

• behandling av motioner 

• beslut om verksamhetsplan 
 

K3.4 

Årsmötet kan besluta att återuppta en fråga om minst tre fjärdedelar av de i röstningen deltagande stödjer 
förslaget. 

 
K3.5 

Närvarande ombud och ledamot av klubbstyrelsen har vid årsmötets omröstningar en röst. Ledamot av 
klubbstyrelsen har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. 

Årsmötets omröstningar sker öppet utom vid val, då sluten omröstning skall företas om minst en tiondel av de 
vid valet röstberättigade så begär. 

Vid lika röstetal vinner den mening avgående klubbordföranden (i dennes frånvaro vice klubbordföranden) 
företräder utom vid val, då lotten skiljer. 
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K3.6 

Varje klubb väljer minst fyra ombud till kongressen på årsmötet. Årsmötets presidium redovisar föreslagna 
ombud tydligt inför omröstningen. Om det finns endast fyra personer föreslagna så väljs dessa med 
acklamation, den inbördes turordningen för tjänstgöring vid kongressen lottas. Finns det fler än fyra förslag 
sker valet genom sluten omröstning. Valsedeln kasseras om den upptar fler eller färre namn än det antal 
ombud som skall väljas. Ordningsföljden på ombuden är den som erhållit högsta antalet röster först, sedan de 
resterande personerna i fallande ordning efter antalet röster, vid lika skiljer lotten. Ombud till kongressen är 
det antal som förbundet tilldelar klubben. Dessa personer är i turordning efter klubbens årsmötes beslut av 
ombud. De ombud som är i följande ordning blir ersättare. (F6.3) 

 
K3.7 

Klubb har rätt att vid distriktsårsmöte representera med två ombud. Klubbar med fler medlemmar 49 har rätt 
till ytterligare ombud enligt nedan tabell. 

  5–49 medlemmar 0 ombud totalt 2 ombud 
50–74 medlemmar 1 ombud totalt 3 ombud 
75–>   medlemmar 2 ombud totalt 4 ombud 

    (D5.2) 

 
§ K4 EXTRA KLUBBÅRSMÖTE 
K4.1 

Extra klubbårsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen. 
Även förbundsstyrelsen, distriktsstyrelsen och klubbens revisorer kan, med angivande av skälet, skriftligen 
begära att extra årsmöte sammankallas. 
Extra årsmöte skall vidare sammankallas då detta begärs för uppgivet ändamål av minst en femtedel av 
klubbens medlemmar. 
Kallar inte styrelsen inom två veckor till begärt extra årsmöte, äger klubbens revisorer samt distrikt- och 
förbundsstyrelse rätt att utfärda kallelse. 

 
K4.2 
I kallelse till extra årsmöte skall de ärenden anges, för vilka mötet sammankallas. 
Endast dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor kan mötet behandla. 

 

K4.3 
Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 10 dagar i förväg på samma sätt som till ordinarie årsmöte. 

 

§ K5 KLUBBSTYRELSE 
K5.1 
Klubbstyrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs för tiden intill slutet av nästa klubbårsmöte.. Viss del 
av styrelsen kan dock väljas för två år. 
Klubbstyrelsen skall bestå av minst tre ledamöter. 
MHF-avdelning verksam inom klubbens område erbjuds att utse en person att delta i styrelsens sammanträden 
(som adjungerad ledamot med yttranderätt). 
Klubbordförande bör inte vara äldre än 30 år. 
K5.2 
Det är klubbstyrelsens ansvar: 

• att verkställa klubbårsmötets beslut 

• att genomföra uppdrag från distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen 

• att planera och leda verksamheten med i § F1 angiven målsättning såsom 

• att organisera och stimulera arbetet för att vinna nya medlemmar, god medlemskontakt och 
förnyelse av medlemskap samt verka för 

• att medlemmarnas intressen och servicebehov i möjligaste mån tillgodoses 

• att för medlemmarna klargöra förbundets syften. 
 

K5.3 
Klubbstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden. 
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K5.4 
Klubbstyrelsen ska lämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse till årsmötet. 
Senast den 31 mars skall verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse skickas till distriktsstyrelsen och 
förbundsstyrelsen tillsammans med rapport om genomförda val. 

 

§ K6 VERKSAMHETSAVGIFT 
Klubb kan besluta om verksamhetsavgift. Avgiften beslutas av årsmötet. 

 

§ K7 MOTIONER 
K7.1 
Motion till kongressen skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast sex veckor före kongressens början. 
(F7.1) 

 
K7.2 
Motion som inkommit från medlem, som önskas behandlad av klubbstyrelsen skall ha inkommit till 
klubbstyrelsen senast tre veckor före klubbårsmötet. Klubbstyrelsen vidaresänder motionen till 
förbundsstyrelsen med eventuellt eget yttrande. (F7.3) 

 
K7.3 
Motion till distriktsårsmötet skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast tre veckor före distriktsårsmötet. 
(F6.2) 

K7.4 
Motion till klubbårsmötet kan lämnas av medlem i klubben. Sådan motion ska ha inkommit till klubbstyrelsen 
senast tre veckor före årsmötet. 

 

§ K8 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING 
K8.1 
Klubbens firma tecknas av minst två personer som styrelsen utser. Dessa skall ha uppnått myndig ålder. 

 

K8.2 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Förvaltningsberättelse, 
resultaträkning och balansräkning skall föreligga före utgången av januari månad varje år. 

 
K8.3 
För användning av MHF-Ungdoms namn, märke och medlemsregister gäller §F11. 

 

§ K9 REVISION 
K9.1 
För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning skall två revisorer väljas av årsmötet för tiden intill 
slutet av nästa årsmöte. För samma tid väljs två ersättare. 
Revisorer och ersättare skall ha uppnått myndig ålder. 
K9.2 
Klubbens kassa och räkenskaper skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna närhelst dessa så önskar. 
Revisorerna skall årligen avge berättelse över verkställd granskning en vecka före årsmötet. 

 

K9.3 
Förbunds- och distriktsstyrelsen äger rätt att utföra revision hos klubb om särskild anledning därtill 
uppkommer. 

 

§ K10 STADGEÄNDRING 
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av kongressen om minst tre fjärdedelar av de röstande 
kongressombuden biträder beslutet. Om kvalificerad majoritet inte uppnås, räcker enkel majoritet vid två på 
varandra följande kongresser. Var av en kongress ska vara ordinarie kongress. 
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§ K11 UPPLÖSNING ELLER SAMMANSLAGNING 
För upplösning eller sammanläggning med annan klubb eller delning fordras förbundsstyrelsens beslut efter 
hörande av berörda klubbstyrelser och distriktets styrelse. Om klubb upplöses skall förbundsstyrelsen, efter 
hörande av distriktets styrelse besluta om disposition av tillgångarna 

 
Om klubben inte års rapporterat senast 1 december innevarande år ska klubben upplösas. 

Se §F16. 


