
 

 

 

STADGAR FÖR SVENSK UNGDOM, SVENSKA FOLKPARTIETS 

UNGDOMSORGANISATION R.F. 

 

 

 

I.          NAMN, HEMORT, ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSFORM 

 

1. Föreningen, vars namn är Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f., i 

finsk översättning RKP-nuoret, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisojärjestö r.y. 

och i engelsk översättning Swedish Youth of Finland, Swedish People’s Party’s youth 

organisation, är ett förbund som samlar förbundets lokalavdelningar och specialföreningar i 

Finland. Föreningen benämns i dessa stadgar förbund. Förbundets hemort är Helsingfors 

stad, dess språk är svenska och dess verksamhetsområde hela landet. 

 

 

2.  Förbundet 

 

● vill vinna Finlands ungdom för sina idéer 

● vill vara en demokratisk ungdomsrörelse, baserad på tron om alla människors lika värde, 

där ungdomar oberoende av bakgrund tillsammans kan driva en liberal politik 

● vill samla medlemmar som delar idén om ett öppet samhälle med respekt för alla 

människor och deras livsval till en stark politisk insats 

● vill samla den finlandssvenska och tvåspråkiga ungdomen och trygga deras kulturella 

intressen samt aktivt verka för vårt lands tvåspråkighet, medveten om att de frågor som 

är gemensamma för hela den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen måste 

bevakas i de demokratiska institutionerna 

● vill bevaka det svenska språkets ställning i Finland, samtidigt som man respekterar och 

uppskattar alla människors modersmål och traditioner 

● vill erbjuda den finlandssvenska och tvåspråkiga ungdomen framtidsmöjligheter som en 

jämbördig del av det finländska samhället 

● vill väcka ungdomens intresse för samhällsfrågor och ge den demokratifostran och en 

utbildning som möjliggör en insats inom alla samhällets institutioner 

● vill stärka ungdomens deltagande i samhälleliga beslutsfattande 

● stöder Finlands demokratiska och parlamentariska statsskick 

● vill medverka till att befästa vår utrikespolitiska ställning 

● betonar vikten av en fortsatt utveckling av det nordiska samarbetet och den nordiska 

samhörigheten 

● understryker det europeiska samarbetet och vill att EU ska vara medborgarnas union. 



 

 

● stöder Förenta Nationernas arbete för en fredlig och rättvis värld och vill göra en insats 

för att utjämna de sociala motsättningarna 

 

 

3.  För att fullgöra sitt syftemål 

 

● deltar förbundet som politisk organisation i det statliga och kommunala livet samt 

påverkar beslutsfattandet på alla nivåer från kommunen till Europaparlamentet 

● stödjer förbundets kandidater i lokala, nationella och EU-val 

● bedriver förbundet politisk upplysnings- och organisationsverksamhet genom 

informationsmöten, kurser, seminarier, kampanjer, publikationer och annat dylikt, 

● uppbär förbundet för sin verksamhet avgifter av sina medlemmar och kan även ta emot 

testamenten och donationer, samt 

● kan förbundet anordna lotterier och penninginsamlingar, förvärva fastighet, utöva 

förlagsverksamhet och bedriva boktryckeri- och kioskverksamhet. 

● Förbundet ansöker, om någon av ovannämnda ekonomiska verksamheter det kräver, 

vederbörligt tillstånd 

 

 

II.        MEDLEMSKAP 

 

4.         Till medlem i förbundet kan antas registrerad förening vars medlemmar bör vara finska 

medborgare eller sådana utlänningar som har sin hemvist i Finland. Föreningen kan, efter 

skriftlig anhållan om medlemskap, av förbundsstyrelsen godkännas som lokalavdelning eller 

specialförening. 

 

5.      Till medlem i förbundets lokalavdelning eller specialförening kan antas varje finsk 

medborgare eller sådan utlänning som har sin hemvist i Finland, 

● som fyllt 14 men inte 30 år, 

● som inte är medlem av annat finländskt politiskt parti än Svenska folkpartiet i 

Finland r.p., 

● som inte på laga grund är förhindrad att deltaga i politisk verksamhet och 

● som önskar deltaga i förverkligandet av förbundets mål. 

 

Till medlem i förbundets specialföreningar och lokalavdelningar som fungerar vid högskolor 

kan antas varje studerande som är finsk medborgare eller sådan utlänning som har hemvist i 

Finland, 

 

● som fyllt 14 men inte 35 år 



 

 

● som inte är medlem av annat finländskt politiskt parti än Svenska folkpartiet i 

Finland r.p., 

● som inte på laga grund är förhindrad att deltaga i politisk verksamhet och 

● som önskar deltaga i förverkligandet av förbundets mål. 

 

6. Om uteslutande av lokalavdelningsmedlem besluter lokalavdelningen enligt sina stadgar. 

 

7.      Lokalavdelning eller specialförening som genom sin verksamhet uppenbart skadar förbundet 

kan av kongressen uteslutas ur förbundet, när åtgärden stöds av minst två tredjedelar av de 

avgivna rösterna. 

 

III.               ORGANISATIONEN 

 

8.      Förbundet utövar sin verksamhet dels genom förbundskongressen och förbundsstyrelsen 

och dess utskott och arbetsgrupper, dels genom ovan nämnda lokalavdelningar och 

specialföreningar. 

 

9.      Lokalavdelningarna i enskilda valkretsar bildar i respektive valkrets registrerad 

kretsorganisation, vilken bland annat handhar nomineringen av kandidater och besluter om 

valförbund vid riksomfattande val. Om eventuella undantag från detta besluter 

förbundsstyrelsen. 

 

 

IV.              KONGRESSEN 

 

10.      Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie kongress hålls årligen före 

utgången av juli. Kallelse till ordinarie kongress utfärdas av förbundsstyrelsen minst fyra 

veckor före kongressens öppnande. Den bör skriftligen delges förbundets lokalavdelningar 

och specialföreningar samt ingå i de svenskspråkiga tidningar förbundsstyrelsen besluter. 

 

11.     Extra kongress kan sammankallas av förbundsstyrelsen och skall sammankallas om kongress 

så beslutar eller om fem lokalavdelningar och/eller specialföreningar kräver detta. Kallelse till 

extra kongress delges skriftligen förbundets lokalavdelningar och specialföreningar minst 

fjorton dagar före kongressens öppnande. Vid extra kongress behandlas endast de ärenden 

för vilka den är sammankallad. 

 

12.     Vid kongressen representeras förbundets lokalavdelningar och specialföreningar av delegater. 

Delegaterna utses av lokalavdelningarna eller specialföreningarna och deras antal bestäms av 

lokalavdelningarnas och specialföreningarnas medlemsantal. Medlemsantalet bestäms enligt 

antalet medlemmar per 31.12. året före kongressen. För lokalavdelning eller specialförening 



 

 

som grundats senare gäller dock terminen 4 veckor före kongressen. Varje medlem i 

lokalavdelning eller specialförening berättigar till en delegat på kongressen. 

 

13.     Kongressen är beslutför då den är stadgeenligt sammankallad. Varje delegat har en röst. 

Närvaro- och yttranderätt vid kongressen har förbundsstyrelsens medlemmar, medlem i 

lokalavdelning eller specialförening, förbundets tjänstemän samt inbjudna gäster. Närvarorätt 

har inbjudna representanter för media. 

 

14.     Beslut fattas med enkel majoritet om inte i dessa stadgar annorlunda bestäms. Vid lika 

röstetal vinner den åsikt den sittande förbundsordförande företräder utom vid personval då 

lotten avgör. Omröstningen förrättas öppet utom då minst ¼ av de vid kongressen 

röstberättigade delegaterna så yrkar. Vid personval förrättas alltid sluten omröstning. 

 

15.     Motionsrätt till kongressen har lokalavdelningar och specialföreningar och deras 

medlemmar, kretsar, samt utskott som tillsatts av förbundsstyrelsen. Motion bör inlämnas 

senast tolv veckor före kongressens öppnande. 

 

Brådskande motioner kan inlämnas senare än tolv veckor dock senast dagen innan 

kongressens öppnande. Med brådskande motion avses en motion som berör en  

fråga vars karaktär avsevärt förändrats efter motionsinlämningsdagen tolv veckor 

före kongressen. Förbundsstyrelsen besluter huruvida en brådskande motion 

behandlas av kongressen eller inte. 

 

 

16.      Ordinarie kongress handlägger följande ärenden: 

1. kongressen öppnas efter det delegaternas fullmakter granskats av förbundsstyrelsen utsedd 

representant 

2. konstaterande av kongressens beslutförhet 

3. fastställande av röstlängd för kongressen 

4. val av ordförande och två vice ordförande för kongressen samt sekreterare 

5. val av två protokolljusterare 

6. fastställande av saklista och mötesordning 

7. tillsättande av behövliga kongressutskott 

8. val av 

a) förbundsordförande för följande mandatperiod 

b) två vice ordförande för följande mandatperiod 

9. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

10. bokslut för föregående räkenskapsår samt revisorernas berättelse 

11. frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

12. förbundsstyrelsens verksamhetsplan för följande verksamhetsår 



 

 

13. förbundsstyrelsens propositioner 

14. fastställandet av lokalavdelningarnas och specialföreningarnas medlemsavgifter 

15. behandling av motioner 

16. fastställande av antal medlemmar i styrelsen (3-5 medlemmar) 

17. val av 

a) medlemmar av förbundsstyrelsen för följande mandatperiod 

b) 2 revisorer och ersättare för dessa för följande räkenskapsår 

18. under kongressen väckta frågor, vilka kongressen med ¾ majoritet beslutit 

uppta till behandling, dock inte frågor om ändring av stadgarna eller andra i 

moment 1 paragraf 23 i föreningslagen nämnda saker. 

 

17.  Förbundsstyrelsen, som utgör förbundets verkställande organ, består av en 

styrelseordförande, benämnd förbundsordförande, två (2) vice ordförande samt 

3-5 övriga medlemmar, vilka årligen väljs av ordinarie kongress. Förbundsstyrelsens 

mandatperiod utgörs av tiden mellan två ordinarie kongresser. Om en 

förbundsstyrelsemedlem avgår före mandatperiodens utgång kan, vid behov, kompletterande 

val förrättas på en extra kongress. 

 

18. Förbundsstyrelsen är beslutför då ordförande eller den ena vice ordförande 

samt minst hälften av övriga medlemmar är närvarande. Förbundssekreteraren har rätt att 

närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens möten. 

 

19.       Förbundsstyrelsen åligger särskilt: 

1. att leda förbundets verksamhet i enlighet med förbundets stadgar och program, 

verkställa kongressens beslut, företräda förbundet utåt samt ta initiativ som främjar 

förbundets syftemål, 

2. att övervaka att lokalavdelningarna, kretsorganisationerna och specialföreningarna verkar i 

enlighet med gällande stadgar och förbundets syftemål, 

3. att hålla kontinuerligt kontakt med Svenska folkpartiet i Finland r.p. och dess närstående 

organisationer, 

4. att förbereda de ärenden som skall föreläggas kongressen, sammankalla, fastställa tid och 

plats för denna samt senast två veckor före kongressens öppnande till lokalavdelningarnas 

och specialföreningarnas delegater översända verksamhetsberättelse, bokslut, 

revisionsberättelse, propositioner samt motioner jämte sitt utlåtande angående den 

sistnämnda gruppen, 

5. att förbereda och organisera förbundets verksamhet inför allmänna val och därvid bevaka 

förbundets intressen samt godkänna kandidater som förbundets kandidater i riksdagsval, 

6. att ansvara för skötsel av förbundets ekonomi, 



 

 

7. att fastställa lokalavdelningarnas, specialföreningarna och kretsarnas stadgar, godkänna nya 

lokalavdelningar samt föra förteckning över förbundets lokalavdelningar och 

specialföreningar samt deras medlemmar, 

8. att anställa och uppsäga förbundets tjänstemän, tillsätta behövliga utskott och 

arbetsgrupper samt fastställa behövliga reglementen, stadgor och ordningar, 

9. att hålla kontinuerligt kontakt med inhemska, nordiska och internationella motsvarande 

organisationer. 

 

V.               SÄRSKILDA STADGANDEN 

 

20.     Förbundsordförande eller någondera vice ordförande skall tillsammans med en av 

förbundsstyrelsen därtill utsedd funktionär, oftast förbundssekreteraren, teckna förbundets 

namn. I löpande ekonomiska angelägenheter tecknas förbundets namn av den som 

förbundsstyrelsen utser därtill. 

 

21.     Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslut jämte andra nödvändiga handlingar 

överlämnas till revisorerna senast den 15 mars. Revisorerna överlämnar sin berättelse till 

förbundsstyrelsen före den 15 april. Förbundets verksamhetsår utgörs av ett kalenderår. 

 

22.     Dessa stadgar kan ändras av kongress med ¾ majoritet av de angivna rösterna eller med 

enkel majoritet vid två på varandra följande kongresser. 

 

23.     Beslut om förbundets upplösning skall fattas enhälligt vid ordinarie kongress eller med ¾ 

majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande ordinarie kongresser. Besluter 

kongressen om upplösning bör den även besluta om disposition av förbundets tillgångar i 

enlighet med den finlandssvenska ungdomens intressen. 

 

24. I övrigt följer förbundet föreningslagens stadganden. 

 

25.       I och med att dessa stadgar antas av förbundskongressen den 10 maj 2015 

upphävs tidigare stadgar. 


