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STADGAR
Antagna 2017-05-13

Reviderade 2018-10-21
En demokrati kräver aktiva medborgare som är fria, tänker och handlar självständigt.
Svenska Settlementförbundet möjliggör möten och egen
organisering som ger handlingskraft och mening.

§ 1 Allmänt
Svenska Settlementförbundet (SSF) är en idéburen, ideell
riksorganisation. SSF är religiöst och partipolitiskt obundet.
Svenska Settlementförbundet är medlemmar i International
Federation of Settlements and Neighborhood Centers, IFS.

§ 2 Syfte och mål
SSF´s övergripande mål och syfte är att stärka och utveckla den
demokratiska, kulturella och sociala infrastrukturen för en
hållbar utveckling.

§ 3 Värdegrund
Svenska Settlementsförbundets idé och värdegemenskap vilar
på en tradition av lokal självorganisering och självbestämmande i enlighet med den internationella settlementsrörelsen:

• demokrati och solidaritet
• alla människors lika värde
• tilltro till människans egen kraft och förmåga att ta ansvar

§ 4 Verksamhet
Tillsammans arbetar anslutna medlemsorganisationer för att
stärka SSF´s idé och verksamhet samt att ta fram en gemensam
flerårig strategisk plattform.
SSF skall:
• främja samverkan, allianser och partnerskap med lokala,

nationella och internationella aktörer.
• bedriva opinionsbildning och informera.
• främja utveckling och driva egna utvecklingsprojekt.
• bedriva utbildningsverksamhet.

SSF´s verksamhet vilar på aktuell forskning och beprövad
erfarenhet.
Verksamhetsplan för kommande år antas av stämman.

§ 5 Beslutande organ
Svenska Settlementsförbundets beslutande organ är
förbundsstämman, extra förbundsstämma och förbundsstyrelsen.

Förbundets medlemmar
§ 6 Medlemskap
SSF har två medlemskategorier: Medlemskap och associerat
medlemskap.
A/ Medlemskap kan ansökas av idéburna och settlementsliknande verksamheter (hemgårdar/mötesplatser samt motsvarande).
B/ Associerat medlemskap ges kommun, stadsdelsnämnd/
kommundelsnämnd och enskilt verksamhetsställe.
C/ Associerat medlemskap ges idéburna riksorganisationer
samt stödmedlem.
Medlemskap förutsätter att sökande organisation delar förbundets värdegrund.
Ansökan om medlemskap och associerat medlemskap sker
skriftligt och beslutas av förbundsstyrelsen.

§ 7 Medlemsavgift
Varje medlem ska betala den medlemsavgift som förbundsstämman har beslutat. Förbundsstyrelsen kan besluta att en
medlem ska vara befriad från att betala medlemsavgift.

§ 8 Utträde
Medlem som önskar utträde ur SSF anmäler detta skriftligen till
förbundsstyrelsen.

§ 9 Uteslutning
Medlem som inte följer SSF´s stadgar och mål kan efter prövning av förbundsstyrelsen uteslutas. Beslutet kan överklagas till
förbundsstämman.
Medlem som inte betalar årsavgift förlorar vid gällande års utgång sitt medlemskap.

§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår
SSF´s verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår, 1 januari
t o m 31 december.

§ 11 Firmateckning
Förbundsstyrelsen utser minst 2 personer att i förening teckna
SSF´s firma.

§ 12 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsstämma
med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

§ 13 Upplösning
För upplösning av SSF krävs beslut av årsmöte med minst 2/3
majoritet av antalet avgivna röster vid ett möte som sammankallats för denna fråga.
Eventuella tillgångar skall disponeras på sätt som överensstämmer med SSF´s mål och värdegrund.
Medlem kan inte göra anspråk på någon del av SSF´s eventuella
tillgångar eller egendom.

Förbundsstämma
§ 14 Tidpunkt och kallelse
Förbundsstämman är SSF´s högsta beslutande organ, hålls varje
år före utgången av oktober månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till förbundsstämma och förslag till föredragningslista
ska senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna
på sätt som styrelsen bestämt.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan
fråga av betydelse för SSF eller dess medlemmar ska det anges i
kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas
berättelser, verksamhetsplan, budget samt styrelsens förslag
och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet. I kallelsen anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på
förbundsstämman.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda
senast fyra veckor före förbundsstämman. Styrelsen ska inför
mötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

§ 16 Sammansättning och beslutsförhet
Förbundsstämman består av närvarande röstberättigade medlemmar.
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.
Medlemskap enligt § 6 punkt A har rätt att utse 2 ombud till förbundsstämma eller extra förbundsstämma.
Associerade medlemmar har närvaro- yttrande- och förslagsrätt, men
ej rösträtt.

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
För att vara röstberättigad på förbundsstämman krävs:
• att medlemskap har beviljats minst två månader före
årsmötet.
• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före

årsmötet.
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§ 15 Förslag och motioner

• rösträtt tillkommer också förbundsstyrelsens ledamöter, med

undantag i frågan om ansvarsfrihet.
De med yttrande och förslagsrätt:
• stödmedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men inte
rösträtt
• associerade medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslags-

rätt, men inte rösträtt.
• Revisorerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 18 Ärenden vid förbundsstämman
Vid förbundsstämman skall följande behandlas och protokollföras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Fråga om mötet utlysts i enlighet med stadgarna
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/bokslut för
det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
Behandling av motioner och förslag från styrelsen.
Val av: - Ordförande för en tid av ett år
- Halva antalet ledamöter för en tid av två år
- En suppelant i styrelsen för en tid av ett år
- Två revisorer (jämte suppleanter)för en tid av ett
år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.

• Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall
utses som ordförande.

§ 19 Extra förbundsstämman
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra förbundsstämma
Styrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när en
revisor eller om minst 1/4 av SSF´s röstberättigade medlemmar
kräver det.
Vid extra förbundsstämma behandlas endast ärenden som mötet är utlyst för att behandla. Kallelse till extra förbundsstämma
skall utfärdas senast två månader för mötets hållande. Handlingarna till extra förbundsstämma skall utsändas senast två veckor
före mötet.

§ 20 Beslut och omröstning
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är
röstberättigad. Är inte mötesordförande röstberättigad avgör
lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Revision
§ 21 Revisorer och revision
SSF´s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av
förbundsstämman utsedda revisorerna. Revisorerna har rätt att
fortlöpande ta del av SSF´s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
SSF´s räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före förbundsstämman.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast
14 dagar före förbundsstämman.

Styrelsen
§ 22 Sammansättning
Styrelsen skall bestå av ordförande jämte 4-6 övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga funktioner
som styrelsen finner behov av.

Styrelsen får besluta om att adjungera personer till styrelsen.
Adjungerad har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

§ 23 Styrelsens åtaganden/skyldigheter
Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan förbundsstämmorna.
Förbundsstyrelsen ansvarar inför förbundsstämman för att
verksamheten bedrivs i enlighet med årsmötet beslut samt
SSF´s stadgar.
Förbundsstyrelsen ansvarar också för SSF´s ekonomiska förvaltning samt kansli och dess personal.

§ 24 Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordförande vid minst
2 tillfällen per år. Kallelse ska utsändas senast två veckor innan
mötet.
Förbundsstyrelsen är beslutmässig när minst hälften av antalet
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande
utslagsröst.
Förbundsstyrelsen utser efter behov arbetsutskott, kommittéer
och arbetsgrupper samt fastställer deras arbetsuppgifter.
Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av
annan teknisk utrustning.
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Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om
ledamot avgår i förtid ersätter suppleant ledamoten för tiden
t.o.m. nästföljande årsmöte.

