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Stadgar Skuldjouren
Kapitel 1 Syfte

§ 1 Skuldjouren är en allmännyttig ideell förening öppen för alla som är engagerade i 
frågor om överskuldsättning, fattigdom och dess konsekvenser. Föreningen är tvärpolitisk och
religiöst obunden.

§ 2 Att ge stöd, kunskap, råd och gemenskap till personer som av någon orsak hamnat,
eller riskerar att hamna i ekonomiskt och socialt utanförskap. Att se till att beslutsfattare av 
olika slag blir uppmärksammade på och får den kunskap de behöver för att kunna fatta bra 
och initierade beslut inom föreningens verksamhetsområde. Att verka för ökad social 
gemenskap för överskuldsatta och fattiga i samhället.

Kapitel 2      Organisation

§ 1 Föreningen Skuldjouren grundas på demokratiska principer och har en 
organisation som uppfattas som sådan. Arbetet utförs i de olika lokalföreningarna vilka utgör 
grunden i hela föreningen.

§ 2 Alla medlemmar, lokalföreningar och riksförbundet inom Skuldjouren ska följa 
dessa stadgar. 

§ 3 Föreningen Skuldjouren består av ett riksförbund (Riksförbundet Skuldjouren) 
samt lokalföreningar.

§ 4 Lokalförening har sitt säte i den ort, landskap eller län i föreningens namn

§ 5 Beslutande organ i lokalförening respektive riksförbundet är årsmöte. Arbete i 
lokalförening och riksförbundet leds av en styrelse.

§ 6 Verksamhetsåret för Riksförbundet Skuldjouren och lokalförening är kalenderår.

§ 7 Föreningen Skuldjouren företräds gentemot myndigheter, organisationer, media m 
fl på de orter där lokalförening finns, av styrelsen för den lokalförening eller den person som 
respektive styrelse utser.

§ 8 Föreningen Skuldjouren företräds gentemot myndigheter, organisationer, media m 
fl på riksplanet och på de orter där lokalförening inte finns, av den lokalförening som har 
kunskap samt intresse i frågan i samförstånd med Riksförbundet Skuldjouren samt de övriga 
lokalföreningarna eller av person som styrelsen för Riksförbundet Skuldjouren utser.

§ 9 Lokalföreningens styrelse ska hos skattemyndigheten på sin ort ansöka om 
organisationsnummer.

Kapitel 3      Medlemskap

§ 1 Medlemskap i Föreningen Skuldjouren har den som erlagt medlemsavgift och är 
villig att acceptera föreningens stadgar.

§ 2 Där flera medlemmar tillhör samma familj eller hushåll erlägger en medlem full 
avgift och övriga reducerad. Medlemsavgift betalas till lokalföreningen.
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§ 3 Ny medlem som tillkommit under årets 4:kvartal är också medlem nästkommande 
år.

§ 4 För att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom föreningen skall vederbörande 
vara medlem.

§ 5 Medlemskap upphör efter skriftlig begäran av föreningens styrelse eller om avgift 
inte erlagts.

Kapitel 4 Riksförbundet

§ 1 Riksförbundets säte är i Sverige.

§ 2 Riksförbundet har ett ansvar för samverkan mellan lokalföreningarna, den skall 
verka som en paraplyorganisation, men inte styra över lokalföreningarnas verksamhet.

§ 3 I de fall Riksförbundet har nationell finansiering, skall alla lokalföreningar vara 
införstådda och delaktiga i premisserna för stödet/bidraget. Ett mål för Riksförbundet är att 
hjälpa lokalföreningarna med medel till lokalhyror och loknande kostnader.

Kapitel   5              Lokalföreningar

§ 1 Lokalföreningar har sitt säte på den ort som anges i namnet.

§ 2 Medlemsregister
Lokalföreningen har ansvar för sitt eget medlemsregister, och skall inför varje årsmöte 
presentera antalet medlemmar i sin verksamhetsberättelse, samt meddela Riksförbundet om 
det samma.

§ 3 Årsmötet

1. Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls senast under
mars månad. Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen och skall inkallas när revisorerna eller 
minst 2/3 av medlemmarna så påkallar.

2. Kallelse till årsmöte, ordinarie eller extra, ska ske skriftligt och senast en månad före 
årsmötet. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning för årsmötet. Som skriftlig kallelse 
räknas även kallelse som skickas via e-mail.

3. Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

4. Vid extra årsmöte får endast frågor behandlas som varit upptagna i kallelsen till extra 
årsmöte.

§ 4 Styrelsen

1. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet. Styrelsen är gemensamt ansvarig 
för alla beslut, åtgärder, verksamhet och ekonomi. Arbetet i styrelsen och i föreningen leds av 
ordföranden.

2. Styrelsen består av minst 3 och högst nio ledamöter. Befattningshavarna är ordförande, vice
ordförande, kassör, sekreterare och ledamot/ledamöter, vilka alla väljs på årsmöte. 
Ordföranden väljs på 1 år, vice ordförande på 2 år, sek 2 år, kassör 1 år och övriga på 1 eller 2 
år.
Styrelsen kan fritt ta in adjungerande på styrelsemöten under verksamhetsåret, dock skall 
dessa särskilt meddelas i verksamhetsberättelsen.
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3.  Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger per år. Vid varje styrelsemöte skall protokoll 
föras. Kallelse till styrelsemöte ska ske skriftligt, muntligt eller via mejl och senast en vecka 
före mötet.

4. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst.

5. Styrelsen utser inom sig minst två personer som tillsammans eller var för sig tecknar 
föreningens firma.

§ 4 Medlemsmöten ska hållas 3 gånger per år. Vid varje medlemsmöte skall 
protokoll föras.

§ 5 Styrelsen skall efter varje verksamhetsår upprätta en 
verksamhetsberättelse och en årsredovisning, som skall överlämnas till revisorerna, se 
kapitel 8.

§ 6 Dagordning vid ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöte styrks ej tillämpliga 
punkter och de särskilda frågor, som har påkallat det extra årsmötet, tas med på 
lämplig plats.

1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
5. Upprättande av röstlängd
6. Fråga om årsmötet kallats i behörig ordning
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens årsredovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av föreningens balans- och resultaträkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om medlemsavgift för nästa år
14. Beslut om ersättningar inom föreningen
15. Fastställande av antal styrelseledamöter
16. Val av ordförande
17. Val av vice ordförande
18. Val av kassör
19. Val av sekreterare
20. Val av övriga ledamöter
21. Val av revisorer och revisorssuppleant
22. Val av valberedning
23. Fastställande av Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
24. Motioner
25. Årsmötet avslutas av föreningens ordförande

Kapitel 7          Valberedningar

§1  Valberedningen väljs på ordinarie årsmöte. Mandattiden är ett år. En person i 
valberedningen utses av årsmötet till sammankallande. Valberedning förbereder och föreslår 
val fram till och med nästa ordinarie årsmöte.
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§ 2  Valberedning för Skuldjouren riksförbund består av minst två och högst tre 
personer varav en sammankallande.

§ 3 Valberedning för lokalförening består av minst två och högst tre personer varav 
en sammankallande.

Kapitel 8          Revision

§ 1 För att granska styrelsens verksamhet i lokalföreningarna och i riksförbundet 
skall på respektive ordinarie årsmöte väljas revisorer och suppleanter fram till och med nästa 
ordinarie årsmöte. Revisorer och deras suppleanter väljs på ett år.

§ 2 Revisorerna i lokalförening ska vara en person samt om möjligt en 
revisorssuppleant.

§ 3 Revisorerna i riksförbundet ska vara en person samt en revisorssuppleant.

§ 4 Revisorerna skall vid begäran erhålla justerande protokoll från årsmöten, 
styrelsemöten och medlemsmöten samt den övriga information revisorerna behöver för att 
fullgöra sin uppgift.

§ 5  Revisorerna i lokalförening skall senast 1 mars av styrelsen erhålla 
verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående år samt övriga handlingar, som 
behövs för revisionen.

§ 6 Revisorerna i riksförbundet skall senast 1 april av styrelsen erhålla 
verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående år samt övriga handlingar, som 
behövs för revisionen.

§ 7 Revisorerna skall till respektive årsmöte lämna en skriftlig berättelse över 
revisionen samt meddela om de tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen 
omfattar.

Kapitel 9          Uteslutning

§ 1 Medlem som inte betalat sin årsavgift kan efter årsskiftet uteslutas ur föreningen
av respektive styrelse.

§ 2 Medlem som skadar föreningens verksamhet eller på annat sätt nedvärderar, 
motarbetar, stör verksamheten eller bryter mot föreningens stadgar kan av respektive 
lokalförenings styrelse uteslutas ur föreningen. Medlemmen har rätt att skriftligt eller muntligt
hänskjuta frågan om uteslutning till föreningens årsmöte.

§ 3 Lokalförening som skadar Riksförbundet Skuldjourens verksamhet eller på 
annat sätt nedvärderar, motarbetar, stör verksamheten eller bryter mot föreningens stadgar kan
av riksföreningens årsmöte uteslutas ur Riksförbundet Skuldjouren. Beslut om uteslutning av 
lokalförening ska fattas med minst 2/3 majoritet.

§ 4 Efter beslut om uteslutning av lokalförening skall denna betraktas som upplöst 
och bestämmelserna i kapitel 10 tillämpas.

Kapitel 10        Upplösning av förening

§ 1 Upplösning av lokalförening kan ske efter beslut på dess årsmöte med 2/3 
majoritet, i annat fall med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett 
skall vara ordinarie.
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§ 2 Riksföreningens årsmöte kan besluta att utesluta lokalförening, ur 
Riksföreningen. Beslutet ska stödjas med 2/3 majoritet.

§ 3 Vid upplösning av lokalförening ska alla tillgångar, efter att skulderna har 
reglerats, tillfalla lämplig förening inom samma regionala område som lokalföreningen 
verkat. Föreningens arkiv med protokoll, bokföring och övriga adekvata handlingar bör 
överlämnas till annan intresserad lokalförening, alternativt Riksföreningen, förutom de 
handlingar som skall förintas pga. av integritetsskäl för alla klienter.

§ 4 Upplösning av riksföreningen kan ske efter beslut på dess årsmöte med ¾ 
majoritet.

§ 5 Vid upplösning av riksföreningen ska alla tillgångar, efter att skulderna har 
reglerats, främst tillfalla en fortsatt aktiv lokalförening eller en organisation som arbetar i 
Föreningen Skuldjourens anda enligt kapitel 1. Beslut om vilken organisation fattas vid 
riksföreningens årsmöte.

Kapitel 11        Ändring av stadgar

§ 1 Ändring av dessa stadgar kan ske efter genomgång av samtliga lokalföreningar 
och godkända på deras årsmöten. Då skall riksföreningen ta beslut om detta på kommande 
årsmöte.

§ 2 Ändring av stadgarna kräver alla lokalföreningars godkännande och beslut tas 
vid följande årsmöten, eller att ändring godkänns med 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte 
på Riksföreningen.
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