Svenska Vegetariska Föreningen
Första beslutet att ändra stadgarna taget på Riksmötet 7 april 2001.
Andra beslutet att ändra stadgarna taget på Riksmötet 13 april 2002. Dessa stadgar är därmed gällande.

STADGAR
§ 1 Ändamål
Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) har som ändamål att skapa ett vänligare, värdigare och
friskare samhälle genom att verka för en livsstil som innebär:
– en vegetarisk livsföring där man lever på en så naturnära vegetarisk kost som möjligt
– att visa respekt för människor, djur och natur
– spridande av vegetarismens idéer
– avståndstagande från användningen av alkohol, narkotika, tobak och andra för människan
skadliga ämnen
– helhetssyn i förhållandet mellan hälsa och sjukdom med förbättrad sjukvård genom biologisk medicin och naturenliga behandlingsmetoder
– utveckling av friskvårdsidén genom motion och friluftsliv
– genomförande av naturenlig odling samt en ekologiskt riktig naturanvändning med ett effektivt djurskydd och att alla djur får leva fritt utifrån sin natur och ej i fångenskap
– motverka alla former av miljöförstöring såsom förorening av jord, vatten och luft.
– fred, demokrati, medborgerliga rättigheter och tolerans mellan individer, grupper, nationer och
raser

§ 2 Organisation
2.1

Svenska Vegetariska föreningen är ett riksförbund med lokalavdelningar och direktanslutna medlemmar samt, i förekommande fall, även distrikt. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Lokalavdelning ska heta Vegetariska föreningen i (ortens namn).

2.2

Lokalavdelningen kan - i samverkan med riksstyrelsen - sammansluta sig i distrikt för att underlätta
och samordna sin upplysnings- och propagandaverksamhet. Distrikt bör, om särskilda skäl ej föranleder annat, omfatta ett län. Distrikts namn bestäms av riksstyrelsen på förslag av de ingående avdelningarna.

2.3

Svenska Vegetariska Föreningens instanser är Riksmötet, riksstyrelsen samt årsmöten och styrelser i
lokalföreningar och, i förkommande fall, årsmöten och styrelser i distrikt.

2.4

Bildandet av lokalavdelningar ska ske i samråd med riksstyrelsen. Samtliga avdelningar och medlemmar bör samverka för att genomföra fattade beslut.

2.5

Där det ej går att bilda lokalavdelning kan kontaktombud förekomma. Kontaktombudet svarar för kontakten mellan riksstyrelsen och medlemmarna, myndigheter m.m. lokalt.

§ 3 Medlemskap
3.1

Medlemskap i Svenska Vegetariska Föreningen kan vinnas av var och en, som ansluter sig till SVF:s
stadgar och betalar stadgeenlig avgift.

3.2

Medlem har rösträtt fr.o.m. fyllda sexton år.

3.3

Samtliga medlemmar registreras i föreningens medlemsregister och inräknas i respektive lokalavdelnings medlemsantal. Undantag: Icke lokalavdelningsansluten medlem registreras i föreningens medlemsregister såsom direktansluten medlem.

3.4

På egen begäran kan medlem bli direktansluten eller ansluten till annan lokalavdelning.

§ 4 Avgifter
4.1

Av riksmötet fastställda medlemsavgifter erläggs av såväl medlemmar tillhörande avdelningar som av
direktanslutna medlemmar och insätts på SVF:s plusgirokonto. Personer som bor under samma adress som fullt betalande medlem kan för nedsatt medlemsavgift bli familjemedlem.

4.2

Medlemsavgiften erläggs per kalenderår. Avgift för att förnya medlemskap ska erläggs senast två månader efter kalenderårets utgång.
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4.3

Den som på ett utmärkt sätt gagnat SVF:s ändamål kan av riksmötet bli utsedd till hedersmedlem och
behöver, till annat beslutas, ej erlägga den av riksmötet fastställda årsavgiften.

4.4

Ständigt medlemskap erhålls av den som erlägger ett engångsbelopp motsvarande 20 medlemsavgifter.

4.5

Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

4.6

Medlemskap upphör genom frivillig begäran om utträde eller om medlemsavgiften ej erlagts stadgeenligt.

§ 5 Riksmötet
5.1

Riksmötet är Svenska Vegetariska Föreningens högsta beslutande instans.

5.2

Riksmötet sammanträder årligen och ska äga rum senast under april månad. Tid och plats för Riksmötet ska av styrelsen kungöras i SVF:s medlemstidskrift eller genom skriftligt meddelande till SVF:s
samtliga fullbetalande medlemmar tidigast fyra och senast två månader före Riksmötet.

5.3

Varje medlem som uppfyller bestämmelserna i stadgarna äger rätt att delta i förhandlingar på Riksmöte och extra Riksmöte. Rösträtt se § 5.8 och 5.11.

5.4

Motioner till riksmötet från avdelningar/distrikt och medlemmar ska lämnas till SVF:s kansli senast den
1 mars.

5.5

Valberedningen ska bestå av minst tre medlemmar, dock ej någon med styrelseuppdrag. En utses till
sammankallande. Valberedningen förslår:
a) mötesfunktionärer
b) styrelsemedlemmar och revisorer
Styrelsen och medlemmarna lämnar förslag på valberedning till kansliet. Valberedningen väljs på ett
år. Förslagen ska utsändas tillsammans med riksmöteshandlingarna.

5.6

Styrelsen utser eventuella kommittéer.

5.7

Vid ordinarie Riksmöte ska följande ärenden behandlas.
– Upprop av riksmötesombud och fastställande av röstlängd
– Fråga om stadgeenlig kallelse gjort
– Fastställande av dagordning
– Val av mötesfunktionärer (Ordförande, sekreterare, två justerare, två rösträknare)
– Godkännande av föregående Riksmötes protokoll
– Anmälan av lokalavdelningarnas årsmöteshandlingar
– Föredragning av verksamhetsberättelse inkl. ekonomiska rapporter
– Föredragning av revisionsberättelse
– Stiftelseverksamheter
– Frågan om ansvarsfrihet för riksstyrelsen
– Behandling av riksstyrelsens förslag
– Behandling av motioner
– Fastställande av SVF:s verksamhetsplan
– Beslut om ersättning för ombuden för tiden t.o.m. nästa ordinarie Riksmöte
– Fastställande av medlemsavgift och ev. prenumerationsavgift
– Fastställande av budget
– Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
– Val av funktionärer i riksstyrelsen
a) ordförande
b) övriga ledamöter
c) suppleanter
– Val av revisorer och revisorsuppleant
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– Val av valberedning
– SVF:s medlemstidskrift
– Fastställande av högsta firmateckningsbelopp. Teckningsbelopp kan också fastställas för speciella
ärenden.
– Fastställande av tid och plats för kommande ordinarie Riksmöte.
5.8

Rösträtt vid Riksmötet utövas av valda ombud för lokalavdelningar, eventuella distrikt samt av riksstyrelsens ordinarie ledamöter. De sistnämnda har dock inte rösträtt i frågor om ansvarsfrihet för styrelsen och val av revisorer. Övriga vid Riksmötet närvarande medlemmar har förslags- och yttranderätt
men ej rösträtt. Medlem som erlagt medlemsavgift för det verksamhetsår då Riksmötet hålls och året
dessförinnan, kan utses till ombud och är valbar vid riksmötet. Undantag: Valbar till ersättare i riksstyrelsen är medlem som erlagt medlemsavgift det år riksmötet hålls.

5.9

Lokalavdelning med 10-50 medlemmar utser ett ombud, 51-100 medlemmar två ombud, 101-200
medlemmar tre ombud, 201-1000 medlemmar ytterligare ett ombud för varje påbörjat 100-tal. Lokalavdelning med mer än 1000 medlemmar ytterligare ett ombud per påbörjat 500-tal. Fungerande distrikt utser ett ombud. Detta utses vid distriktsårsmöte.

5.10 Lokalavdelning väljer ombud till Riksmötet vid sitt årsmöte eller vid extra kallat föreningsmöte för val
av ombud samma år som Riksmötet ska hållas. Antalet ombud bestäms av antalet redovisade medlemmar under verksamhetsåret dessförinnan. Varje lokalavdelning ska sända en förteckning över sina
ombud till riksstyrelsen snarast efter lokalavdelningens årsmöte – dock senast fyra veckor före Riksmötet.
5.11 Extra Riksmöte kan utlysas på initiativ av riksstyrelsen eller riksrevisorerna. Av kallelsen, som utsänds
senast 4 veckor före det extra årsmötet, ska klart framgå vilka ärenden som ska behandlas. Röstberättigade är de ombud som valdes inför senaste ordinarie Riksmöte. Lokalavdelning/distrikt kan kalla
till extra årsmöte för att utse ombud, efter samråd med riksstyrelsen.

§ 6 Riksstyrelsen
6.1

Riksstyrelsen är SVF:s högsta verkställande instans och ansvarar för ledningen av SVF:s verksamhet.
Mellan riksmötena är riksstyrelsen högsta beslutande organ. Den är ansvarig inför riksmötet för sin
verksamhet och förvaltning. Styrelsens säte är den ort, där dess sekretariat är förlagt.

6.2. Riksstyrelsen och dess ordförande utses av Riksmötet och består av minimum fem ledamöter och tre
suppleanter. Riksstyrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och övriga funktionärer.
6.3

Riksstyrelsen sammanträder på skriftlig kallelse av ordföranden. Kallelsen med dagordningsförslag utsänds till samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter och ska vara styrelseledamöterna tillhanda
minst en vecka före aktuell mötestidpunkt.

6.4

Riksstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU). Antalet ledamöter i AU ska understiga halva
antalet styrelseledamöter. Ordföranden är självskriven ledamot. Utskottet har att mellan styrelsens
sammanträden handlägga löpande ärenden samt frågor vilkas avgörande styrelsen vill överlämna till
detsamma. Av AU fattade beslut ska vid närmast följande styrelsesammanträde anmälas till styrelsen
för behandling.

6.5

Riksstyrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter kallas till
minst ett styrelsemöte per verksamhetsperiod.

6.6

Riksstyrelsen handlägger SVF:s angelägenheter i alla frågor som i dessa stadgar inte är särskilt undantagna eller av styrelsen hänskjuts till Riksmötets avgörande.

§ 7 Motioner och styrelseförslag
7.1

Motionsrätt till Riksmöte tillkommer såväl lokalavdelning/distrikt som enskild medlem.

7.2

För att en motion ska tas till behandling på ordinarie Riksmöte ska den vara riksstyrelsen tillhanda
senast den 1 mars.
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7.3

Motioner med yttranden, riksstyrelsens förslag inkluderande budget för kommande verksamhetsår
samt berättelser över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen för den gångna perioden ska
vara ombuden tillhanda senast två veckor före riksmötet.

§8

Beslut inom riksorganisationen

8.1

Vid fattande av beslut gäller enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar.

8.2

Fullmaktsröstning eller liknande beslutsmetoder får ej användas.

8.3

Beslut sker alltid öppet utom vid personval, då sluten omröstning ska genomföras om det begärs.

8.4

Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut
måste fattas har mötesordföranden utslagsröst.

§ 9 Räkenskap och revision
9.1

Två revisorer och en suppleant utses av Riksmötet, dessa behöver ej vara medlemmar

9.2

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna bör vara avslutade senast två månader efter räkenskapsårets utgång och ska jämte för revisionen erforderliga handlingar därefter snarast tillhandahållas revisorerna. Det åligger revisorerna att under verksamhetsåret regelbundet granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning. Det åligger även revisorerna att kontrollera att inga beslut fattas som strider mot SVF:s stadgar eller Sveriges Rikes Lag. Skriftlig revisionsberättelse ska årligen lämnas vid Riksmötet.

§ 10 Uteslutning
10.1 Lokalavdelning eller distrikt som bryter mot Svenska Vegetariska Föreningens stadgar kan av riksstyrelsen uteslutas ur föreningen och får sedan ej bära föreningens namn och symbol.
10.2 Medlem, som bryter mot stadgarna eller misskrediterar Svenska Vegetariska Föreningen, kan uteslutas. Frågan om uteslutning avgörs av riksstyrelsen i samråd med lokalavdelnings- eller distriktsstyrelse. Utesluten medlem äger rätt att begära prövning av riksmötet.

§ 11 Stadgeändring
11.1 Ändring av dessa stadgar kan endast ske på ordinarie Riksmöte. För beslut erfordras 2/3 majoritet.
Förslag till stadgeändring ska vara riksstyrelsen tillhanda senast 1 mars.

§ 12 Upplösning
12.1 SVF kan upplösas om minst 4/5 av dess medlemmar enas om detta vid allmän omröstning.
12.2 Vid upplösning av föreningens ska dess tillgångar användas till föreningens närliggande ändamål,
som närmare bestäms vid upplösningssammanträdet.

4 (4)

