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Avdelning
§ 12 Avdelning

SVs basorganisation utgörs av avdelningar.
Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas
enligt § 3.
§ 13 Namn

Avdelningen är en ideell förening med namn Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Halland.
§ 14 Uppgift

Avdelning ska verka i enlighet med SVs stadgar och program samt på ett effektivt
sätt, och i enlighet med av anslagsgivarna och SV uppställda kriterier, använda de
samhällsmedel som ställs till verksamhetens förfogande.
Avdelning ansvarar för kontakter med lokala och regionala organisationer,
institutioner och kommunala och landstingskommunala/ regionala organ. Avdelning
ska organisera både lokal och regional verksamhet.
I de fall det finns flera SV-avdelningar, inom ramen för samhällets regionala
organisationsstruktur, sak avdelningarna bilda en gemensam organisation för att
fullgöra det regionala uppdraget.
§ 15 Medlemsavgift

Årlig medlemsavgift för organisationer och institutioner fastställs av ordinarie
avdelningsstämma.
§ 16 Avdelningsstämma

Avdelningens högsta beslutande organ är avdelningsstämman. Ordinarie
avdelningsstämma ska hållas vartannat år senast 31 mars.
Mom 1

Extra avdelningsstämma hålls då styrelsen finner det påkallat eller då avdelningens
revisorer begär det. SVs grundorganisationer kan begära extra avdelningsstämma.
Detta förutsätter att en tredjedel av till avdelningen anslutna lokala enheter,
representerande flera av SVs grundorganisationer, står bakom begäran. Vid extra
avdelningsstämma behandlas endast de frågor som föranlett stämman och som
angivits i kallelsen. Mellan avdelningsstämmor ska förflyta minst 30 dagar
Mom 2

Till ordinarie avdelningsstämma kallas senast 20 dagar och till extra
avdelningsstämma senast 10 dagar i förväg.
Stämmohandlingar till avdelningsstämma utsänds till ombud och
medlemsorganisationer senast 10 dagar före avdelningsstämma
Mom 3

Vid ordinarie avdelningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmofunktionärer
3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning
4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
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5. Godkännande av kallelsen
6. Avdelningsstyrelsens berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om hur över- eller
underskott ska disponeras
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Förslag från avdelningsstyrelsen
a) Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi kommande verksamhetsår
b) Övriga förslag
13. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare
15. Val av
a) avdelningsordförande
b) minst sex övriga ledamöter. Av dessa väljs tre på förslag av respektive
grundorganisation
c) en ledamot vald på förslag av Förbundet Vi Unga
16. Val av revisorer enligt § 9: två förtroendevalda och en auktoriserad/ godkänd
revisor samt eventuella ersättare för dessa
17. Val av valberedning samt ordförande i denna. I valberedning ska representanter
för grundorganisationerna ingå
18. Val av förbundsstämmoombud
Förbundsstämmoombud och ersättare för dessa väljs enligt följande:
Avdelningsordförande jämte två ombud per avdelning. Därutöver fördelas 120
ombud mellan avdelningarna i förhållande till antalet unika deltagare i
statsbidragsberättigade studiecirklar under året före ordinarie förbundsstämma
19. Behandling av motioner
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande
Mom 4

Rösträtt vid avdelningsstämma har:
a) tio ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga.
Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation,
b) tre ombud för varje övrig organisation och institution som är medlem i
avdelningen och har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman
fastställd medlemsavgift. Ombuden utses av respektive organisations regionala
organisation,
c) ett ombud för varje lokal medlemsorganisation som verkar inom avdelningens
geografiska verksamhetsområde och som ej har en regional organisation samt erlagt
av avdelningsstämman fastställd avgift,
d) avdelningsstyrelsens ledamöter utom i fråga om ansvarsfrihet, val av styrelse samt
val av revisorer.
Mom 5

Motionsrätt vid avdelningsstämma har varje medlem i avdelningen, varje medlem i
organisation och institution, som är medlem i avdelningen, varje ombud vid
avdelningsstämman samt varje deltagare i avdelningens studie- och
folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår. Motion ska
insändas till avdelnings-styrelsen senast den 15 februari.
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Mom 6

Förslagsrätt vid avdelningsstämma har, utöver valda ombud, avdelningsstyrelsens
ledamöter, valberedningens ledamöter samt valda revisorer.
Mom 7

Närvaro- och yttranderätt vid avdelningsstämma har samtliga under Mom 5 och
Mom 6 uppräknade samt avdelningens personal.
§ 17 Avdelningsstyrelsen

Avdelningsstyrelsen är mellan stämmorna avdelningens högsta beslutande organ och
leder avdelningen i enlighet med stadgar, program och avdelningsstämmans beslut.
Mom 1

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen
ska inom sig utse vice ordförande och kan inom sig utse utskott.
Mom 2

Personalen har rätt att utse en adjungerad ledamot i avdelnings-styrelsen samt en
ersättare för denne. Den adjungerade ledamoten har yttranderätt och rätt att
anteckna avvikande mening till styrelsens protokoll. Personalrepresentationen kan
regleras i avtal mellan avdelningen och personalorganisation.
Mom 3

Styrelsen ska fastställa orten för avdelningens säte.
Mom 4

Styrelsen har rätt att till sig adjungera ytterligare ledamöter med närvaro- och
yttranderätt.
Mom 5

Avdelningsstyrelsen ska senast den 1 mars varje år överlämna föregående
verksamhetsårs redovisningshandlingar till revisorerna för granskning.
§ 18 Utvecklingsråd

Avdelningen har att besluta om inrättande av utvecklingsråd. Dessa kan vara
geografiska eller ämnes- eller målgruppsstyrda. Utvecklingsråden har till uppgift att
bistå styrelse och personal med specifik kunskap och kompetens som bidrar till att
utveckla verksamheten. Före beslut om avdelningens årliga verksamhetsplan ska
överläggningar ske med de av avdelningen inrättade utvecklingsråden. Avdelningen
avgör själv formerna för hur detta samråd genomförs. Samrådet ska avrapporteras på
avdelningsstämma.
§ 19 Avveckling

Beslut om avveckling/nedläggning av avdelningen ska fattas med mer än hälften av
avgivna röster, vid två på varandra följande avdelnings-stämmor, varav den ena
måste vara ordinarie avdelningsstämma. Vid avveckling/nedläggning överförs
avdelningens nettotillgångar till förbundet. Styrelsen ska omedelbart till ordinarie
eller extra avdelningsstämma hänskjuta frågan huruvida avdelningen ska träda i
likvidation, om det på grund av inträffade förluster eller av annan orsak finns
anledning att anta att avdelningens ställning fortgående kommer att försämras så att
avdelningens skulder inte täcks av tillgångarna.
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Förbundet
§ 20 Uppgift

Förbundet har till uppgift att stödja grundorganisationer, övriga medlemmar och
samverkande organisationer på riksnivå samt att vara ett stöd för SVs avdelningar
samt att svara för kontakter med nationella /internationella myndigheter,
organisationer och institutioner. Förbundet ska också stödja och samordna
utvecklingsarbetet i avdelningar.
§ 21 Medlemsavgift

Medlemsavgift för organisationer och institutioner fastställs av ordinarie
förbundsstämma. För att bekosta gemensamma tjänster och uppgifter erlägger varje
avdelning en årlig avgift som fastställs av ordinarie förbundsstämma.
§ 22 SVs förbundsstämma

SVs högsta beslutande organ är förbundsstämman.
Mom 1

Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år före juni månads utgång. Extra
förbundsstämma ska hållas inom tre månader, då förbunds-styrelsen finner det
påkallat eller om minst en tredjedel av avdelningarnas eller förbundets revisorer eller
då samtliga SVs grundorganisa-tioner (§ 2 punkt 1) begär det. Vid extra
förbundsstämma behandlas endast de frågor som föranlett stämmans
sammankallande och som angivits i kallelsen.
Mellan förbundsstämmor ska förflyta minst 40 dagar.
Mom 2

Till ordinarie förbundsstämma kallas senast 40 dagar och till extra förbundsstämma
senast 21 dagar i förväg. Stämmohandlingar utsänds till ombud och
medlemsorganisationer senast 20 dagar före stämmans början och vid extra
förbundsstämma senast 10 dagar före.
Mom 3

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnade
2. Val av stämmofunktionärer
3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning
4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
5. Godkännande av kallelsen
6. Rapport angående beslut vid föregående förbundsstämma
7. Förbundsstyrelsens berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om hur över- eller
underskott ska disponeras
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Förslag från förbundsstyrelsen
a) Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi
b) Övriga förslag
12. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar
13. Val till nästa ordinarie förbundsstämma av
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a) förbundsordförande
b) förste och andre vice förbundsordförande
c) minst sju övriga ledamöter. Av dessa väljs tre på förslag av respektive
grundorganisation
d) en ledamot vald på förslag av Förbundet Vi Unga
e) en personlig ersättare för vardera av grundorganisationernas och Förbundet Vi
Ungas representanter, valda på förslag av respektive organisation
14. Val av revisorer enligt § 9: två förtroendevalda och en auktoriserad/
godkänd revisor samt ersättare för dessa
15. Val av valberedning samt ordförande i denna. I valberedning ska representanter
för grundorganisationerna ingå
16. Behandling av motioner
17. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande
Mom 4

Rösträtt vid förbundsstämmor har
a) avdelningsordförande jämte två ombud per avdelning, Därutöver fördelas 120
ombud mellan avdelningarna i förhållande till antalet unika deltagare i
statsbidragsberättigade studiecirklar under året före ordinarie förbundsstämma
b) tre ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga
(enligt § 2 punkt 1 och 2)
c) två ombud för varje organisation och institution som är medlem i förbundet och
som erlagt av förbundsstämman fastställd medlems-avgift
d) förbundsstyrelsens ledamöter utom i frågor om ansvarsfrihet, val av styrelse samt
val av revisorer.
Mom 5

Anmälan av ombud till ordinarie förbundsstämma ska göras till förbundskansliet
senast den 5 april.
Mom 6

Motionsrätt vid förbundsstämman har varje medlem i SV liksom medlemmar i
avdelningar samt medlem i riksorganisation och institution som är medlem i
förbundet, varje ombud vid förbunds-stämman samt varje deltagare i förbundets
studie- och folkbildnings-verksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.
SVs avdelningar har motionsrätt till förbundsstämma.
Mom 7

Förslagsrätt vid förbundsstämma har, utöver valda ombud, förbunds-styrelsens
ledamöter, valberedningens ledamöter samt valda revisorer.
Mom 8

Yttranderätt vid förbundsstämma har samtliga under Mom 6 och
Mom 7 uppräknade samt SVs personal.
Mom 9

Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 5 april det år stämman
hålls.
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§ 23 Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är mellan stämmorna SVs högsta beslutande organ och leder SVorganisationen i enlighet med program, stadgar och förbundsstämmans beslut.
Mom 1

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Mom 2

Förbundsstyrelsen kan inom sig utse utskott.
Mom 3

Förbundsstyrelsen har ett ansvar att på ett effektivt sätt och i enlighet med av
anslagsgivarna uppställda kriterier använda de samhällsmedel som ställs till
verksamhetens förfogande.
Mom 4

Förbundsstyrelsen ska senast den 1 april varje år överlämna föregående
verksamhetsårs redovisningshandlingar till revisorerna för granskning.
Mom 5

Personalen har rätt att utse en adjungerad ledamot i förbundsstyrelsen och en
ersättare för denna. Den adjungerade ledamoten har yttrande-rätt och rätt att
anteckna avvikande mening till styrelsens protokoll. Personalrepresentationen kan
regleras i avtal mellan förbundet och personalorganisation
Mom 6

Styrelsen har rätt att till sig adjungera ytterligare ledamöter med närvaro- och
yttranderätt.
§ 24 Avveckling

Beslut om avveckling av förbundet ska, efter tillstyrkan av SVs tre
grundorganisationer, fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två på
varandra följande förbundsstämmor varav den ena ska vara ordinarie
förbundsstämma.
Vid avveckling överförs förbundets nettotillgångar till SVs grundorganisationer.
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