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KONGRESS 2020 

MHF Ungdom 

 

2019 var på många sett ett positivt år. Tyvärr så förlorade förbundet under 2019 det statligt 

stöd ifrån MUCF. Styrelsen och kansliet jobbade hårt under första kvartalet av 2019 med att 

hitta alternativ till inkomst och förhandlade med moderorganisationen MHF om hjälp till 

verksamheten. MHF visade att man var bered stöta MHF-Ungdom i dessa svåra tider. MHF-

Ungdom fick en projektansökan beviljad av SAFF (Salu ansvar för framtiden). Även i år 

föreslå styrelsen kongressen en del ändringar som vi tro kan hjälpa MHF-Ungdom i det 

framtida arbetet.   

Därför samlas vi i år till en videokongressen under mottot:  

Nu bygger vi det nya MHF-Ungdom. 
I år blir det ett helt nytt sätt att hålla kongress. Då vi i år håller kongressen helt digital som 

en videokongress. Vi samlas i slutet av augusti framför kamerorna. Och att vi kommer ta 

många viktiga och kloka beslut som ska bygga det nya MHF-Ungdom   

25 Oktober 

Vi kommer att diskutera om MHF-Ungdoms framtid och hur vi kan bygga upp en stabil och 

fast grund för MHF-Ungdom att stå på. 

Så missa nu inte vårt äventyr i den digitala världen. 

 

Ideologi + Verksamhet = Medlemmar! 

Utan ideologi har vi ingen själ. 

Klubben sköter verksamheten, förbundet ge förutsättningarna. 
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VÄLKOMNA! 

 

Så är det åter dags för Kongress. 

Denna gång möts vi på ett annorlunda sätt nämligen via nätet.  

Detta då det råder en pandemi i vårt avlånga land. 

I din hand håller du nu ett kompendium som innehåller så väl kongresshandlingar som information.  

Detta ger dig en möjlighet att förbereda dig och vara insatt i vilka frågor som kommer att tas upp.  

Genom att läsa dessa handlingar så får vi tillsammans en bra debatt omkring MHF-Ungdoms 

verksamhet och framtid.  

Förutom den formella årsmötes delen planerar vi en Kongress där vi kan knyta kontakter och uppleva 

det moderna sättet att hålla möten.  

Så ta nu en stund för att gå igenom det material du nu håller i handen så att vi ses väl förberedda.  

 

Det är grunden för att vi ska fatta väl genomtänkta, debatterade och bra beslut. 

 

Välkomna till årets kongress på nätet. 

 

 

   

Oskar Gustafsson                                          Sven-Olof Petersson                   

’Förbundsordförande                                   Verksamhetsansvarig 
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OMBUDSFÖRTECKNING 

 

 

                    MHF-Ungdoms Kongress 2020 
 

 
1 FS Förbundsstyrelsen Oscar Gustafsson 
2 FS Förbundsstyrelsen Emma Svensson 
3 FS Förbundsstyrelsen Sven-Olof Petersson 
4 FS Förbundsstyrelsen Angelica Ljung 

 
 
11 K Norra Gotlands MHF-Ungdom Ronald Jakobsson  
12 K Lit-Häggenås MHF Ungdomsklubb Kent Ivarsson 
13 K MHF-Ungdom Ängelholm Per-Inge Jansson 
14         K Mullsjö MHF-Ungdomsklubb Anton Eriksson 

 
 
Gäst G NBV Malin Thorson 
 G MHF Folke Ringberg 
 G MHF Göran Sydhage   
  
Kansli Ka Kim Fagerholm 
 
FS Förbundsstyrelsen 
D Distrikt 
K Klubb 
G             Gäst 
Ka           Kansli 
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PROGRAM 

 

Söndag den 25 oktober 

13:00 – 14:00    Presentation av projektet ”Varför unga                      

nykterister inte organiserar sig inom nykterhetsrörelsen?” 

Kim Fagerholm, MHF-Ungdom 

14:00 – 16:00    Kongress förhandlingar. 

16:00    Avslut 
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  Förslag till  

   FÖREDRAGNINGSLISTA 
          MHF-Ungdoms Kongress 2020 

 

1. ÖPPNANDE 
 

2. UPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 

3. BESLUT OM KONGRESSEN ÄR STADGEENLIGT KALLAT 
 

4. BESLUT OM ARBETSORDNING 
 

5. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

6. VAL AV PRESIDIUM 
a. Ordförande, vice ordförande 
b. Anmälan av huvudsekreterare  
c. Val av sekreterare 
d. Två protokolljusterare 
e. Två rösträknare 

7. FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 

8. FÖRBUNDSSTYRELSENS EKONOMISKA BERÄTTELSE 

 

9. REVISORERNAS BERÄTTELSE 
 

10. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
 

11. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 

12. Åtgärder vidtagna efter beslut av kongressen 2019. 
 

 13.  Behandling av förbundsstyrelsens propositioner samt      
            inkomna motioner    
 
            14.  FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH TRAKTAMENTEN  

 
      15.  FASTSTÄLLANDE AV RAMBUDGET INKLUDERANDE MEDLEMSAVGIFTER 
 
  16.  Fastställa av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 
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         17.  Nomineringsprocess 
  
           18.   Styrelsens förslag till Arbetsplan 2020 och 2020–2022 
       
           19.   VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE OCH VALBEREDNING 
 
    20.   ÖVRIGA VAL 
 
     21.   FRÅGOR TILL STYRELSEN 
    
  22.   TID OCH PLATS FÖR NÄSTA KONGRESS  
 
     23. KONGRESSENS AVSLUTNING 
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UFS förslag till Arbetsordning 

Låt oss tillsammans hjälpas åt att genomföra en kongress utan stress, där alla får sagt det de vill 
säga och där ingen känner sig överkörd!  

• Skriftlig kommunikation sker via Lifesize chattfunktion. Chatten i Lifesize kan användas 
för kommunikation från ombud/deltagare. Chatten är nummer 9 på bilden. Rör 
muspekaren över skärmen till du är över symbolen vid nummer 9. När du klickar på 
symbolen dyker chatten upp till höger. 

 

• När du som ombud vill framföra något använder du chatten. Om du till exempel vill 
begära ordet, ställa en fråga eller lyfta något annat skriver du det i chatten. 

• Det är mötesordförande som fördelar ordet. När det blir din tur sätt på mikrofonen (och 
eventuell video) och prata, stäng av mikrofonen igen när du är klar. 

• Ha alltid mikrofonen avstängd när du inte har ordet. I bilden ovanför ser du var du 
stänger av och sätter på mikrofonen. Rör musen till symbolen vid nummer 1 på 
skärmen och klicka på symbolen så blir den röd med ett sträck, då är ljudet av. Klicka 
på symbolen igen så är micken på igen. 

• I och med att handlingarna finns tillgängliga i förväg kommer de under mötet att 
anses föredragna. 

 

 

Röstning 
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• Beslut och röstning kommer i första hand att fattas via tyst acklamation i 
Lifesize. 

• När mötesordföranden uppfattar mötet vara redo att gå till beslut kommer hon att 
formulera det som ”Jag bedömer att mötet är redo att gå till beslut. Någon däremot?” Du 
bifaller genom att vara tyst. Den som är emot att gå till beslut skriver det i chatten. 

 
• I nästa steg läser mötesordföranden upp förslag till beslut, och frågar ”Någon däremot?” 

Du bifaller genom att vara tyst. Den som är emot förslaget skriver det i chatten. 
 

Föredragningslistan upptar de punkter som ska behandlas. Presidiet har rätt att hantera i vilken 
ordning föredragningslistans punkter ska behandlas. 

Ombud och förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande och förslagsrätt. Presidiet har rätt att ge ordet 
till övriga deltagare (motionärer, tjänstemän och gäster).  

Rösträtt styrs av stadgan. 

Kongressens arbete dokumenteras genom att protokoll förs över besluten.  

Eventuell reservation inlämnas skriftligt till kongresspresidiet innan förhandlingarna avslutats och 
kan kompletteras med en motivering.  

Om osäkerhet råder avseende kongressens mening kan kongressombud eller presidiets ordförande 
begära votering/rösträkning. Voteringen sker genom sms till 070–6968956. Ordföranden meddelar 
resultatet och beslutet fastställs. 

Vid val av uppdrag sker sluten omröstning om antalet nominerade överstiger antalet platser att 
tillsätta. Detta sker genom sms till 070–6968956. Rösträknarna meddelar presidiet och ordföranden 
meddelar resultatet varpå beslutet fastställs. 

Observera att man inte ska säga nej till de förslag man inte biträder. Då yttrar man sig inte. 

Personval sker med sluten omröstning, om antalet nominerade överstiger antalet platser att tillsätta. 

▪ Valsedel skall uppta endast nominerade namn. 

▪ Valsedel skall uppta så många namn som valet avser. 

▪ Uppfylls inte kriterierna ovan anses hela valsedeln ogiltig. 

För beslut om ändring av MHF-Ungdoms stadgar fordras att minst tre fjärdedelar av de i omröstningen 
deltagande biträder beslutet. Om denna majoritet inte uppnås, räcker enkel majoritet (hälften av 
röstande ombud) vid två på varandra följande kongresser.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  

MHF-UNGDOM 

Verksamhetsåret 2019 
 
Så är det dags att sammanfatta verksamheten för 2019. Året som gått kan sammanfattas på följande sätt. Den 
lokala verksamheten är en av grunden för MHF-Ungdoms arbete. Under året lyckades tyvärr inte vi öka vårt 
medlemsantal så vi fick tillbaka det statliga bidraget. Centralt har man kunnat genomföra ett stort projekt för 
SAFF ”Varför unga nykterister inte organiserar sig” som personalen jobbat med 50 % ifrån Maj månad 2019 
och sträcker sig över 2020. Lokalt har Mjölktältet genomförts i Lenhovda. Orsaken till att inte flera aktiviteter i 
har kunnat genomföras är svårigheten att få tag i funktionärer som har möjlighet att ställa upp på ideell basis. 
 
Styrelsen har arbetat med långsiktig planering inför kommande verksamhetsår. Organisationen skulle inte 
fungera utan alla er som gör verksamheten ut i klubbar och distrikt. Ni som tålmodigt vecka efter vecka tar emot 
ungdomarna och hjälper dem med att utvecklas både inom sina intresseområden och som människor. Genom all 
denna verksamhet blir inte bara MHF-Ungdom en intresseorganisation utan också en samhällsnyttig 
organisation. 
 
Under 2019 har förbundets arbete med att utveckla samarbetet med moder organisationen MHF. Detta arbete 
utmynnade i en samverkansöverenskommelse mellan MHF och MHF-Ungdom som skrevs under av ordförande 
av bägge organisationerna den 25/3–20. Detta dokument innebär att MHF-Ungdom behöver ser över sin stadga. 
Styrelsen och kansliet jobbar nu närmare och tätare med MHF. Framför allt inom Projektverksamheten. Detta 
samarbeta hoppas vi ska börja bära frukt under 2020–21 med nya projekt inom trafiksäkerhet och 
trafiknykterhet för barn och ungdomar. Inom detta område är vi MHF-Ungdom den enda riksomfattande 
ungdomsorganisationen. Detta är ett eftersatt område framför allt inom skolorna. Trafikvett är något man lär 
sig tidigt med återkommande utbildningar. Genom vår verksamhet är vi med och påverka, samt räddar liv i 
trafiken. 
 
Styrelsen vill framföra vårt varma tack till alla er ledare som gör verksamheten möjlig och som bidrar till att vår 
devis ”Ingen ska dö av rattfylleri” 
 

Val 
Under verksamhetsåret har våra förtroendevalda i förbundsstyrelsen varit följande: 
 
Förbundsordförande Oscar Gustafsson, Eskilstuna 
  

Förbundsstyrelse  Emma Svensson, Glimåkra  
 Sven-Olof Petersson, Ronneby  
 Angelica Ljung, Halmstad 
 Theo Cortembert, Järfälla 
  
   

Adjungerad från MHF Göran Roxhav, Helsingborg 
 Folke Ringberg Nybro 
 
Revisorer Jonas Grahn Auktoriserad revisor 
 Hans Nordén, Örebro, förtroendevald revisor 
 
 
 
Revisorssuppleant Erik Albenius, Auktoriserad revisor 
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 Per-Inge Jansson, Ängelholm, förtroendevald  
 
Medlemsråd Eva-Karin Larsson, Lenhovda, sammankallande  
 Mari Haglund, Stockholm 
 Philip Knutsson, Östra Ljungby 
 Carina Larsson, Lenhovda, ersättare 
 
Valberedning Ronald Jakobsson, Slite, sammankallande  
 Hans Nordén, Örebro  
 Eva-Karin Larsson, Lenhovda,  
 Yonna Carlsson, Mjölby, ersättare 
  
 

UFS sammanträde 
UFS har sammanträtt åtta gånger under kongressperioden och dessutom utsett verksamhetsansvariga inom 
styrelsen och lagt upp arbetet utifrån respektive områdes behov. 
 

Personal 
Sven-Olof Petersson, Verksamhetsansvarig, på ideell bas 

Kim Fagerholm, kanslist 75% 
 

MHF-Ungdom har under året köpt ekonomitjänst av MHF. 
 

Medlemsantal 
MHF-Ungdoms medlemsantal 31/12: 
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1741 1651 1476    869    453    511 
  

Trafiksäkerhetsarbete 
Under året har det varit mycket lite utåt riktad verksamhet ifrån centralt håll. Det pga ett stort projekt som tagit 
upp större delen av kansliets arbetstid under året.  
 

Sober Check 
Under året genomfördes inga Sober Check aktiviteter pga. svårigheten att få ideella krafter att ställa upp.  
 

Verksamhet & Arrangemang 
Mjölktält 
Mjölktältet genomfördes vid en aktivitet i Lenhovda. Det är också en viktig punkt i våra värvningar av ungdomar 
som tar ställning för en nykter trafik.  
 
Klubbar & Distrikt  
Under året har tyvärr inga nya klubbar tillkommit MHF-Ungdom, vilket är mycket tråkigt. Klubbarna är grunden 
för MHF-Ungdom och arbetet pågår ständigt för att få igång nya klubbar med olika inriktningar. 
Ett distrikt har avslutats och det är Stockholm läns Distrikt. 
 
Verksamhetskonferens 
2019 genomfördes Verksamhetskonferansen under samma helg som Kongressen 24 – 25 augusti i Oskarshamn. 
Under dessa dagar diskuterades olika frågor som berör organisationens verksamhet.  

 
Verksamhet 
Inom MHF-Ungdom bedrivs olika verksamheter som. 
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MC trial 
Mc trial är en verksamhetsgren inom MHF-Ungdom. MC trials verksamhet samlar engagerade ungdomar både 
vid träning och tävling. Genom klubbarna garanteras dessa ungdomar en meningsfull fritid fri från alkohol och 
andra droger. Dessutom sker ett trafiksäkerhetsarbete och en demokratisk fostran genom att ungdomarnas 
engagemang inom föreningsverksamheten. 
Träningsverksamheten sker kontinuerligt nästan varje vecka och det finns en rad tävlingar att delta i. Inför 
framtiden krävs det att träningar och tävlingar utvecklas så att fler ungdomar vill delta i verksamheten. 
Verksamhetens mål är att alla ska kunna vara med och till detta krävs engagerade ledare som idag finns i 
klubbarna. 
 
Enkelbilsport 
Enkelbilsport är ett sätt att med en billig peng kunna utöva motorsport. 
 

Ugglan 
Utbildningen Ugglan har under 2019 legat vilande. 
Ugglans syfte är att förstärka, bredda och uppdatera kunskapsbasen i MHF-Ungdoms aktiva klubbar och 
organisationens informatörer. Tanken med utbildningarna är att med hög kvalité på utbildningen ge 
medlemmarna tillgång till god vidareutveckling utan kostnad, då kostnaden kan sökas från förbundets fonder, 
samtidigt som det lokala arbetet stärks. 
 

Verksamhet i samarbete med MHF regionalt 
  
Mopedmästaren 
Projektet genomförs av MHF Region Öst på skolor i Jönköpings län 2019. Mopedmästaren sker på skolor som får 
en timme teori och en timme praktisk körning på mopedsimulator per klass i årskurs åtta. Projektet är en del i 
MHF-Ungdoms trafiksäkerhetsarbete för att ge ungdomar möjligheten att lära och förstå reglerna i trafiken när 
det gäller moped men också cykel och hur man gör som gående i trafiken. 
 

AM-körkort och förarbevis för moped 
MHF Region Öst som innehar tillståndet för utbildningen i samarbete med MHF-Ungdom, bedriver utbildning på 
AM-körkort och förarbevis för moped klass I respektive klass II. Utbildningen har genomförts i Värmlands län 
där utbildningen är särskilt efterfrågad. I Värmland tar de flesta AM-körkort för att kunna köra A-traktor. 
Efterfrågan är högre på landsbygd än i städerna och det beror troligen på att man på landsbygden inte har 
alternativ med allmänna kommunikationsmedel. 
 

Länge Leve Livet 
MHF Region Öst och MHF Ljungby Avd som genomför projektet riktar sig till elever i gymnasieskolan med besök 
i skolor.  Projektet drivs i samarbete med MHF-Ungdom. Länge leve livet är en multimedia föreställning om 
rattfylleriets risker och konsekvenser. Förevisningssättet och formatet gör att det ställs stora krav på så väl 
användaren, eleverna som skolan. Dock ger formatet en stor inverkan på ungdomarna. Formatet är nio meter 
brett och tre meter högt och filmen visas med tre projektorer. Visningen av filmen inleds som regel av en 
föreläsning omkring rattfylleri och dess konsekvenser. På några skolor genomförs visning och föreläsning 
tillsammans med polis, ambulans och räddningstjänst. 
 

Andra samarbetspartner 
MHF-Ungdom har ett mycket nära samarbete MHF centralt, regionalt och lokalt där MHF-Ungdom hjälper till 
vid olika evenemang som Ta paus och Trafiknykterhetensdag. 
En annan viktig partner är Trafikverket.  
SAFF genom projektmedel till projektet ”Varför unga nykterister inte organiserar sig”.  
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning),  
NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverk),  
Ett narkotikafritt samhälle. 
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Polismyndigheten och ett antal kommuner runt om i landet  
 

System och Kommunikation 
Hemsida 
MHF-Ungdom har en egen hemsida på internet, www.mhf-ungdom.se, som utnyttjas för informationsspridning 
inom och utanför organisationen.  
 

E-postsystem 
MHF-Ungdom har ett eget e-postsystem som ger alla medlemmar tillgång till en e-postadress med förnamn. 
efternamn(a)mhf-ungdom.se 
 
Kommunikation 
MHF-Ungdom har inte en egen medlemstidning som utskick ut till alla medlemmar men Motorföraren finns 
tillgänglig för våra medlemmar som webb-tidning. Några MHF regioner skickar sin medlemstidning till våra 
medlemmar och vi har också möjlighet att skicka material till dessa tidningar. MHF-Ungdom har ett eget 
nyhetsbrev som kommer ut vid behov via epost. 
Gemensamt med MHF använder vi också Oss Emellan (e-nyhetsbrev) som informationsspridare till våra ledare 
och vårat eget nyhetsbrev (e-nyhetsbrev) till våra klubbar. 
 

Medlemsvärvning 
För MHF-Ungdom är medlemsvärvningen viktig eftersom vår ekonomi är direkt beroende på hur många 
medlemmar vi har och därmed hur mycket bidrag vi kan få för att bedriva vår verksamhet. Under året har det 
inte skett någon stor central satsning på medlemsvärvning utan istället har medlemmarna värvats lokalt genom 
klubbaktiviteter. Tyvärr når vi inte upp till kravet på 1000 medlemmar mellan 6 – 25 år under 2019. 
 

Slutord 

Även under detta år kom vi inte upp till 1000 medlemmar, detta har även 2019 fick vi hitta andra lösningar att 
klara oss ekonomiskt. 

Vi hoppas att denna trend bara är tillfällig och att vi lägger stor vikt i att värva fler medlemmar. 

Men under 2019 har MHF-Ungdom på alla nivåer genomfört ett utmärkt arbete för att ge våra ungdomar en 
nykter och meningsfull fritid. Idag när det blåser vindar som vill legalisera cannabis, ökande alkoholreklam och 
ungdomars syn på drograttfylleri så behövs MHF-Ungdom, som en motvikt att ge ungdomar en möjlighet att 
utan alkohol och droger kunna genomföra aktiviteter som främjar deras hälsa och utveckling till demokratiska 
medborgare.  

MHF-Ungdom ska vara ett starkt förbund för ungdomar, för att skapa en trygg och säker fritid för alla. Vi i 

styrelsen vill tacka alla engagerade ledare som alltid ställer upp men vi vill också tacka alla de ungdomar som 

kommer till våra verksamheter vecka efter vecka. Utan alla dessa aktiva medlemmar och ledare så hade det inte 

verksamheten inom MHF-Ungdom utvecklats.  

Stockholm juli 2020 
Förbundsstyrelse 
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Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen för MHF-UNGDOM, 802400-7430, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 

 

 

Allmänt om verksamheten 

MHF-Ungdom är Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för ungdomar. MHF-ungdom, med säte i 
Stockholm, bedriver sedan 1970 verksamhet centralt och lokalt för ungdomar upp till 25 år. 

Målet med MHF-ungdoms verksamhet är varierande, men förenas av grundsynen om att arbeta för en 
ökad trafiksäkerhet och trafiknykterhet under devisen "Ingen ska dö av rattfylleri". MHF-ungdom har två 
huvudmål; det ena är att erbjuda ungdomar under 25 år en meningsfull fritid i en miljö utan alkohol och 
andra droger, och att verksamheten även ska skola ungdomar i demokratifrågor. Det andra målet är att 
arbeta för en säker trafik med huvudmålet att öka trafiknykterheten. 
Plattformen för MHF-ungdom är klubbarna som finns spridda över landet och som bedriver många olika 
typer av verksamheter på lokal nivå, dit alla medlemmar hör. 

MHF-ungdom bedriver nationellt arbete med MC Trial och Bilsport. 
MHF-ungdom har under året satsat på verksamhet, skapat förutsättningar för att öka antalet medlemmar 
och utveckla klubbarna. Kansliet har även arbetat med projektet "Varför unga nykterister inte organiserar 
sig inom nykterhetsrörelsen" under året. 
 

Väsentliga händelser under året 

Förbundets kansli har under året bestått av en verksamhetsansvarig från styrelsen och en anställd kanslist på 
75%. 
Förbundet fick under året ett projektbidrag på 255 000 kr från SAFF (Stiftelsen ansvar för framtiden), 
vilket ledde till att förbumdet visar ett litet överskott. Med ett regelverk som MUCF (Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor) innebar detta att förbundet blev återbetalningsskyldig för en stor del 
av bidraget som lämnats för 2018, I början av 2020 beslutade dock MUCF att förbundet får behålla 
bidraget. Eftersom förbundet inte erhållit bidrag från MUCF för 2019, innebar det att vi under året har 
minskat ner förbundets utgifter. Trots detta har en stor del av det planerade ungdomsarbetet kunnat 
genomföras under 2019. 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Som en följd av Covid-19 pandemin kommer årsmötet att äga rum i a, styrelsemöten kommer genomföras 
per telefon. Ekonomiskt ser vi dock inte att det kommer ha någon effekt. 
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Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i Tkr 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetsintäkter 803 1 646 1 550 1 564 1 675 

Balansomslutning 766 698 347 388 689 

Resultat efter finansiella poster 63,7 97 -134 -214 -679 

Eget kapital 177 113 16 150 364 

Soliditet % 23,1 16,0 5,0 39,0 53,0 

 

Från 2018 räknas lönebidrag in i rörelsens intäkter 

 

Eget kapital 

  

 2019-12-31 

Eget kapital vid årets ingång 113 256  

Årets resultat 63 718  

Eget kapital vid årets utgång 176 974  

 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 176 975, disponeras enligt följande: 

 
Belopp i kr 

Balanseras i ny räkning 176 974 

Summa 176 974 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter 
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Resultaträkning  

Belopp i kr Not 2019-01-01-  2018-01-01-  

  2019-12-31  2018-12-31  

 

Verksamhetens intäkter 
Stadsbidrag 

  
 

200 000 

  
 

889 933 

 

Medlemsintäkter  8 850  10 200  

Tävlingsintäkter  36 525  38 850  

Lönebidrag  153 597  144 748  

Övriga intäkter  404 386  561 884  

  803 358  1 645 615  

Verksamhetens kostnader 
Övriga externa kostnader 

  
-314 455 

  
-552 926 

 

Personalkostnader 2 -424 889  -985 980  

Av- och nedskrivningar av materiella och      

immateriella anläggningstillgångar  0  -9 018  

Verksamhetsresultat  64 014  97 691  

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

 
3 

 
-296 

  
-316 

 

Resultat efter finansiella poster  63 718  97 375  

Resultat före skatt  63 718  97 375  

Årets resultat  63 718  97 375  
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2019-12-31  2018-12-31  

 

TILLGÅNGAR 

     

Anläggningstillgångar 
     

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

 
4 

 
0 

  
0 

 

  0  0  

Omsättningstillgångar 
     

Kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  
70 255 

  
88 763 

 

  70 255  88 763  

Kassa och bank 
 

696 073 
 

609 470 
 

Summa omsättningstillgångar  766 328  698 233  

SUMMA TILLGÅNGAR  766 328  698 233  
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Belopp i Tkr om inget annat anges 
 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

Värderingsprinciper m m 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. 

 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen 
Materiella anläggningstillgångar År 

Inventarier, verktyg och installationer 3–5 

 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som förbundet erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. 

 
 

Not 2 Anställda och personalkostnader  

Medelantalet anställda  
2019-01-01- 

  
2018-01-01- 

 

 2019-12-31  2018-12-31  

Män     

Kvinnor 1  1  

Totalt 1  1  

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 

 2019-01-01- 2018-01-01- 

2019-12-31 2018-12-31 

Löner och andra ersättningar: 309 093 529 204 

Sociala kostnader 114 227 312 027 

(varav pensionskostnader) 17 807 91 409 

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter  
2019-01-01- 

  
2018-01-01- 

 

 2019-12-31  2018-12-31 

Räntekostnader, övriga 296  316  

Summa 296  316  
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
 
 

2019-12-31 

  
 

2018-12-31 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

-Vid årets början 88 965  295 060  

-Nyanskaffningar   21 476  

-Avyttringar och utrangeringar   -227 571  

 88 965  88 965  

Ackumulerade avskrivningar     

-Vid årets början -88 965  -277 271  

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar   197 324  

-Årets avskrivning   -9 018  

 -88 965  -88 965  

Redovisat värde vid årets slut 0  0  

 

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Trots Covid-19 pandemin kommer Kongressen att äga rum i augusti som planerat, men som en 
följd av pandemin kommer den att hållas digitalt som en videokonferens. Styrelsemöten kommer 
genomföras per telefon eller via videokonferens. Ekonomiskt sett anser MHF ungdom att 
pandemin inte kommer ha någon negativ effekt på förbundet på kort sikt. Negativ påverkan på 
lång sikt är däremot medlemsvärvningen då det är svårt att genomföra aktiviteter på grund av 
restriktionerna som Folkhälsomyndigheten infört. Den här problematiken finns så väl på riksnivå 
som på lokal nivå. 

Underskrifter 

Stockholm 2020-  - 

 

Oscar Gustafsson Sven-Olof Petersson Emma Svensson 

Styrelseordförande ' 

 

Theo Cootembert Angelica Ljung 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020- - Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Jonas Grahn                                                                
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER

 UNDERSKRIFTER 

This documents contains 7 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 

7 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden Dette dokument indeholder 

7 sider før denne side 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

authority to sign toimivaltaoikeus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive 

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant 

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende 
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Styrelsens förslag till 

disposition av årets resultat  
 

Styrelsen föreslår kongressen besluta  

att  balans- och resultaträkningen fastställs samt att resultatet på  

63 718 kr balanseras i ny räkning. 

 

 

 

ÅTGÄRDER  
VIDTAGNA EFTER BESLUT AV KONGRESSEN 2018, OSKARSHAMN 

 

Kongressen i Oskarshamn gav inga uppdrag att rapportera till denna kongress. 
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RAMBUDGETFÖRSLAG 2021 

  

MHF-UNGDOM helår 

  (KKR) 
  
Intäkter  

 
Medlemsintäkter 10 

Projektintäkter 300 

Organisationsbidrag 200 

Kongress och verksamhetskonferens 20 

Tävlingsverksamhet 0 

Övriga intäkter 50 

Summa intäkter 580 

  

  
Kostnader 

 
Projektkostnader -200 

Personalkostnader -310 

Verksamhetsstöd -0 

Medlemsaktiviteter -0 

Administration -260 

Kongress och verksamhetskonferens 0 

Förbundsstyrelsen -20 

Tävlingsverksamhet 0 

Försäkringar -30 

Revision -30 

Avskrivningar 0 

Summa kostnader 850 

  
Årets resultat -230 
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FÖRSLAG TILL ARVODEN OCH 

RESEERSÄTTNING 

Sammanträdesersättning 

Heldagssammanträden ersätts med 3,5% på prisbasbelopp  

Halvdagssammanträden ersätts med 2% på prisbasbelopp  

Vid telefonmöten utgår ingen ersättning 

Ersättning till ordförande 

Ordförande eller den som har jouren för förbunds verksamheten erhåller 1/365 del av 

inkomstbasbelopp per dag (jourtid 08.00 – 22.00). 

Resekostnadsersättning 

Resekostnader ersätts mot kvitto. 

Ersättning beräknas efter billigaste färdsätt eller motsvarande kostnad för 2:a klass 

tågresa. 

Resa med egen bil ersätts med den av staten fastställda högsta skattefria 

ersättningsnivån (för närvarande 18,50 per mil, hälften för mc).  

I övrigt enligt gällande resepolicy. 

 

Prisbasbelopp 2021: 47 300 

Inkomstbasbelopp 2021: 66 800 

 

 

 

FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER 

2021 

Medlemmar 0–25 år  100 kr 

Medlemmar 26 år och äldre  Följer MHF:s avgift 

Ett års gratis medlemskap kan erbjudas nya medlemmar under 26 års ålder i samband 

med värvningskampanjer.
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VERKSAMHETSPLAN 2021 

MHF-UNGDOM HAR SOM VISION: INGEN SKA DÖ AV RATTFYLLERI. 

 

Inledning 
Detta dokument ska ses som MHF-Ungdoms verksamhetsplan för året 2021 och 

förbundsstyrelsen ges uppdraget att efter bästa förmåga arbeta utifrån dessa 

riktlinjer. 

Detta dokument är även grunden för den årliga verksamheten. 

 

Verksamhet 
Verksamheten är grunden för MHF-Ungdom. All verksamhet riktas främst till 

ungdomar mellan 0 till 25 år.  

Verksamheten ska främst ske i MHF-Ungdomsklubbar men viss verksamhet och 
projekt kan genomföras av distrikt eller förbundet. 
MHF-Ungdom ska bedriva verksamhet för att öka trafiksäkerheten och 

trafiknykterhet, samt för att ge ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning.  

MHF-Ungdom ska bedriva egen verksamhet och verksamhet i nära samarbete 

med andra likasinnade organisationer, så som MHF. 

Medlemsvärvningen ska vara en naturlig del i verksamheten. De som är 

kontinuerligt aktiva i verksamheten ska bli medlemmar. 

 

Mål med verksamhet och projekt 
• Medlemsvärvning 

• Ökad trafiksäkerhet för barn och ungdomar 

• Ökad alkohol och drognykterhet i trafiken 

• Ökad demokratisk skolning 

• Ökad bildningsnivå inom våra intresseområden. 

• Alkohol och droginformation med olika samarbetspartners 

• Opinionsbildning  

• En bredd ungdomsverksamhet 

 
Förbundet och kansliet ska ta tillvara på det som gör oss unika. Satsa på 
trafiksäkerhet mot barn och ungdomar. 
 

 
 



 2020-10-25 

 
 

27 

 
 
MHF-Ungdom ska därför under 2020 arbeta med följande 
punkter: 

• Öka medlemsantalet med minst 500 st. 

• Starta upp cykelskolor 

• Genomföra frivilliga utandningsprov vid olika arrangemang  

• Öka medvetenheten om våra frågor hos politiker och beslutsfattare. 

• Informationskampanj för ungdomar att alkohol, droger och framförande 

av fordon inte hör ihop. 

• Skapa opinion för en ändrad lagstiftning så att ingen misstanke behövs 

för drogkontroll av motorfordonsförare 

• Skapa opinion för en ändrad lagstiftning vad gäller eftersupning 

• MHF-Ungdom vill införa en obligatorisk trafikutbildning inom skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020-10-25 

 
 

28 

VERKSAMHETSPLAN 2020–2022 

MHF-UNGDOM HAR SOM VISION: INGEN SKA DÖ AV RATTFYLLERI. 

 

Inledning 
Detta dokument ska ses som MHF-Ungdoms verksamhetsplan för åren 2020 - 

2022 och förbundsstyrelsen ges uppdraget att efter bästa förmåga arbeta 

utifrån dessa riktlinjer. 

Detta dokument är även grunden för den årliga verksamhetsplanen. 

Verksamhet 
Verksamheten är grunden för MHF-Ungdom. All verksamhet riktas främst till 

ungdomar upp till 25 år.  

Verksamheten ska främst ske i MHF-Ungdomsklubbar men viss verksamhet och 
projekt kan genomföras av distrikt eller förbundet. 
MHF-Ungdom ska bedriva verksamhet för att öka trafiksäkerheten och 

trafiknykterhet, samt för att ge ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning.  

MHF-Ungdom ska bedriva egen verksamhet och verksamhet i nära samarbete 

med andra likasinnade organisationer, så som MHF. 

Medlemsvärvningen ska vara en naturlig del i verksamheten. De som är 

kontinuerligt aktiva i verksamheten ska bli medlemmar. 

Klubben sköter verksamheten, förbundet ger förutsättningarna. 

Mål med verksamhet och projekt 
• Medlemsvärvning.  

• Ökad trafiksäkerhet för barn och ungdomar 

• Ökad alkohol och drognykterhet i trafiken 

• Ökad demokratisk skolning 

• Ökad bildningsnivå inom våra intresseområden. 

• Alkohol och droginformation med olika samarbetspartners 

• Opinionsbildning  

• En bredd ungdomsverksamhet 

 

Trafiksäkerhet och Opinionsbildning 

Varje åldersgrupp utsätts för trafikens risker på olika sätt. Ungdomar upp till 15 

år går eller cyklar i trafikmiljön medan ungdomar över 15 år också använder 

motorfordon vilket medför en ökad risk i trafiken. Ungdomar har i många fall en 

bristande kunskap och förståelse för regler och samspelet i trafiken. MHF-
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Ungdom vill därför att det införs ett obligatoriskt utbildningsområde för gående 

och cyklister inom skolan.  

Idag sker mer än 12 000 rattfyllerikörningar med alkohol och ett okänt antal 

med narkotika. Många yngre testa cannabis, vilket gör att drograttfylleriet kan 

komma att öka fram över. MHF-Ungdom ska arbeta för en restriktiv alkohol- och 

narkotikapolitik. MHF-Ungdom ska vidare arbeta för att man genomför en 

kartläggning av hur stort problemet rattfylleri under påverkan av narkotika är i 

trafiken. 

MHF-Ungdom vill därför under 2020 - 2022 prioritera följande 
punkter inom opinionsbildning och trafiksäkerhet: 

• Ingen ska dö av rattfylleri 

• Informationskampanj för ungdomar att alkohol, droger och framförande 

av fordon inte hör ihop. 

• Information omkring riskerna med alkohol till sjös och arbeta för en 

nykter sjötrafik 

• Informera omkring drogers skadeverkningar och argument för ett 

drogfritt liv 

• MHF-Ungdom vill införa en obligatorisk trafikutbildning inom skolan.  

• Arbeta för en lag om cykelhjälm för alla samt införande av promillegräns 

vid cykling 

• Arbeta för att polisen, tullen och kustbevakningen ökar antalet 

utandningsprov 

• Genomföra fler frivilliga utandningsprov vid olika arrangemang 

• Arbeta med att tillsammans med andra aktörer få fram ett instrument för 

kontroll av droger vid vägkanten och vid personkontroller 

• Skapa opinion för en ändrad lagstiftning så att ingen misstanke behövs 

för drogkontroll av motorfordonsförare 

• Skapa opinion för en ändrad lagstiftning vad gäller eftersupning 

• Öka medvetenheten om våra frågor hos politiker och beslutsfattare. 

Förbundet och kansliet ska ta tillvara på det som gör oss unika. 

Satsa på trafiksäkerhet mot barn och ungdomar.      
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STADGEPROPOSITION  

 

  

 
    

  
  
  
  

  

  

STADGAR  

FÖR  

MHF-Ungdom  
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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 då 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 är nyktra och fri från 

andra droger vid framförande av motorfordon samt luft- och vattenfarkoster.  

Förbundet ser i bruket av alkohol och andra droger en fara för trafiksäkerhet, 

samhälle och individ. Förbundets ideologi och all verksamhet utgår från och sker på 

helt alkohol- och drogfri grund. Av sina medlemmar kräver därför förbundet en 

ansvarskännande livsstil och ett hänsynsfullt uppträdande i trafiken. 

Medlemskapet i MHF-Ungdom vänder sig i först hand till barn och ungdomar till och 

med 25 år.  

Medlemskap kan sökas i följande kategorier: MHF-Ungdom Helnykter, MHF-Ungdom 

Trafiknykter och MHF-Ungdom Stödmedlem. 

F3.1.1 MHF-Ungdom Helnykter  

Den som söker medlemskap i MHF-Ungdom Helnykter skall så länge medlemskapet 

varar förbinder sig till en alltigenom helnykter och drogfri livsstil.   
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F3.1.2 MHF-Ungdom Trafiknykter  

Den som söker medlemskap i MHF-Ungdom Trafiknykter skall så länge 

medlemskapet varar förbinda sig att vid MHF-Ungdoms aktiviteter och arrangemang 

vara nykter och fri från andra droger. Detta gäller även alltid 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 förbinda 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.  

  F3.4  
Personal anställd hos MHF-Ungdom ska vara medlem eller stödmedlem i MHF-

Ungdom.  

  § F4 KONGRESS  

F4.1  

Ordinarie kongress hålls varje vartannat 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 

digitalt eller på annat sätt till distrikt och klubbar, förbundsstyrelsen, valberedningen 

och revisorerna samt läggs ut publiceras 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  
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• beslut om medlemsavgifter  

• 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 redan behandlad 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 två år. Kongressen utser sammankallande i 

valberedningen. 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 funktionärer bestående av ordförande, 

och två vice ordförande, sekreterare (dock ej huvudsekreterare som utses av UFS) och 

två justeringspersoner. 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. arvoden för förbundsordförande och 

styrelse, traktamente och resersättningar (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)  

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.  
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 § 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 

behandlas.  

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. Kallelsen skickas 

digitalt eller på annat sätt till distrikt och klubbar, förbundsstyrelsen, och revisorerna 

samt publiceras på förbundets hemsida.  

   § 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 och som till förbundskansliet 

rapporterat föregående års verksamhet. 

  

F6.2  

Varje årsrapporterande aktiva klubb har möjlighet att representeras av minst två och 

maximalt 5 3 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 tre ombud till kongressen på klubbens årsmöte. Årsmötets 

presidium redovisar förslagen på ombuden tydligt inför omröstningen. Valet förrättas 

genom sluten omröstning. Valsedeln kasseras om den upptar fler eller färre namn än 
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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.  

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)  
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§ F8 VERKSAMHETSKONFERENS  

F8.1  

Förbundsstyrelsen inbjuder vartannat år 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 på lämpligt sätt delges medlemmar och klubbar. 

  

§ F9 FÖRBUNDSSTYRELSE, UFS  

F9.1  

Förbundsstyrelsen, till vilken endast medlem är valbar, ska bestå av minst 5 och 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. Mandattiden är för samtliga två 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.  

 

F9.4  

Förbundsstyrelsen skall till ordinarie kongress lämna periodens 

verksamhetsberättelser och ekonomiska redogörelser. 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.  
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§ F10 AVGIFTER  
Medlemsavgiftensernas 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 mars 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 auktoriserad 

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.  
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§ F13 FÖRBUNDETS MÄRKE  
MHF-Ungdoms märke beslutas av förbundsstyrelsen och ska i sin utformning visa 

samhörighet med MHF.  

 

  § 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 och 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.  
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§ 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.  

§ 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  
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• 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.  

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.  
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§ 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.  
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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.                                         

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.  
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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  

 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 senast under 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  
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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  

• val av ombud till MHF-regionens årsmöte 

• behandling av motioner  

• beslut om verksamhetsplan  

  

 

K3.4  

Årsmötet kan besluta att återuppta en redan behandlad 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 personval, då sluten omröstning skall 

företas om minst en tiondel av de vid valet röstberättigade så begär. antalet föreslagna 

personer är flera än det antal som ska väljas. 

Vid lika röstetal vinner den mening avgående klubbordföranden (i dennes frånvaro 

vice klubbordföranden) företräder utom vid val, då lotten skiljer.   

   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)  

Varje klubb väljer minst tre ombud till kongressen på klubbens årsmöte. Årsmötets 

presidium redovisar förslagen på 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 
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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.  

 

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.  

  
 

 

 

 

  § 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.  

  5–49 medlemmar  0 ombud  totalt 2 

ombud  

50–74 medlemmar  1 ombud  totalt 3 

ombud  

75–>   medlemmar     

(D5.2)  

2 ombud  totalt 4 

ombud  
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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.  

  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 utöver medlemsavgiften till förbundet 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.  
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§ 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 en 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.  

 § K11 UPPLÖSNING ELLER SAMMANSLAGNING  
För upplösning eller sammanläggning med annan klubb eller delning fordras 

förbundsstyrelsens beslut efter hörande av berörda klubbstyrelse(r) 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 september innevarande år 

betraktas klubben inte som aktiv och ska klubben upplösas.  

Se §F16.  
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MOTIONER 

 

INGA MOTIONER HAR INKOMMIT. 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

 

? 

 

 


