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Stadgar för SV Region Västra Götaland
§ 1 Syfte
SV Region Västra Götaland är en ideell förening, som har till uppgift att för sina medlemmar, och i
enlighet med Studieförbundet Vuxenskolans stadgar och program fullgöra det regionala uppdraget,
dels vara en resurs för SV- avdelningarna i arbetet med att koordinera verksamhetsgenomförandet i
Västra Götaland län, dels vara en tydlig resurs för grundorganisationerna medlemsorganisationerna i
deras regionala uppdrag.
Regionen och SV-avdelningarna ska tillsammans verka för att utveckla folkbildningen till en vital kraft
som möjliggör för invånarna i Västra Götalands län att utvecklas på bildningens, utbildningens och
kulturens områden.
Regionen ska svara för kontaktern med Västra Götalandsregionen som avser regional folkbildning,
samt ha ett tydligt anordnarskap för verksamhet som ska redovisas som regional den regionala
verksamheten.
Regionen ska ha ett samordningsansvar när det gäller SVs kontakter med regionala myndigheter,
organisationer och institutioner i Västra Götalands län.

§ 2 Säte
SV Region Västra Götaland har sitt säte i Uddevalla kommun
§ 3 Medlemskap
Medlemmar i SV Region Västra Götaland är:
• SV-avdelningar inom Västra Götalands län
• Den regionala organisationen av Centerpartiet, Folkpartiet, LRF och Vi Unga i Västra
Götalands län
• Annan regional organisation som är medlem av förbundet erbjuds medlemskap i SV Region
Västra Götaland
• Annan organisation med regional verksamhet som delar SVs värdegrund kan beviljas
medlemskap genom ansökan som prövas/behandlas av regionstyrelsen
• Organisation som är nationell medlem i Studieförbundet Vuxenskolan och har verksamhet i
länet
Mom 1
Medlem i SV Region Västra Götaland har rätt att i enlighet med dessa stadgar utse ombud till SV
Regionens årsstämma.
Anställda tjänstemän inom SV kan ej väljas till ombud vid SV Regionens årsstämma.
Mom 2
Medlem som medvetet bryter mot SV Region Västra Götalands stadgar eller inte följer i stadgeenlig
ordning, fattade beslut eller annars uppträder på ett sätt som inte är förenligt med SVs syfte och
ideologi, kan genom regionstyrelsebeslut uteslutas ur SV Region Västra Götaland. Innan ärende om
uteslutning avgörs ska vederbörande medlem ges tillfälle att yttra sig. Medlem har rätt att få frågan
om uteslutning överprövad vid följande ordinarie årsstämma.
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Kommenterad [S1]: Begreppet medlemsorganisation
används konsekvent i förslaget. I ”medlemsorganisation”
ingår grundorganisation och ungdomsorganisation

Kommenterad [S2]: ”Regional folkbildning” inget
vedertaget begrepp. SV-avdelningarna förväntas också ha
kontakter med VGR vad gäller projekt och verksamhet.

§ 4 Högsta beslutande organ
SV region Västra Götalands högsta beslutande organ är årsstämman.

§ 5 Medlemsavgift
Årlig medlemsavgift för organisationer fastställs av ordinarie årsstämma.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§ 7 Revision
Förvaltningen ska granskas av tre revisorer, varav en ska vara auktoriserad/godkänd revisor.
§ 8 Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls varje år senast den 31 maj.
Mom 1
Extra årsstämma hålls då regionstyrelsen finner det påkallat eller då SV regionens revisorer eller då
samtliga SV-avdelningar eller samtliga medlemsorganisationerSVs grundorganisationer begär det.
Vid extra årsstämma behandlas endast de frågor som föranlett stämmans sammankallande och som
angivits i kallelsen.
Mellan årsstämmor ska förflyta minst 40 dagar.
Mom 2
Till ordinarie årsstämma kallas senast 30 dagar och till extra årsstämma senast 15 dagar i förväg.
Stämmohandlingar till årsstämma utsänds till ombud och medlemmar senast 15 dagar och till extra
stämma 10 dagar före årsstämma
Mom 3
Vid ordinarie årsstämma 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
5. Godkännande av kallelsen
6. Rapport angående beslut vid föregående årsstämma
7. Regionstyrelsens berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om hur över- eller underskott ska
disponeras
10. Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsens ledamöter
11. Förslag från regionstyrelsen
a) övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi
b) övriga förslag
12. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar
13. Fastställande av antalet regionstyrelseledamöter (minst 7 och högst 13)
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Kommenterad [S3]: Konsekvemändring

14. Val av
a) Ordförande i regionstyrelsen
b) Vice ordförande i regionstyrelsen
c) Övriga ledamöter i regionstyrelsen
15. Val av revisorer enl. § 7 samt ersättare för dessa
16. Val av valberedning samt sammankallande i denna
17. Behandling av motioner
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande
Mom 4
Rösträtt vid årsstämma har:
a) 2 ombud per avdelning. Därutöver fördelas 20 ombud mellan avdelningarna i förhållande till unika
deltagare i statsbidrags-berättigade studiecirklar under året före ordinarie årsstämma
b) 5 ombud för var och en av SVs grundorganisationer samt Förbundet Vi Unga, i Västra Götalands
län
cb) tvåett ombud för varje organisation som är medlem i SV region Västra Götaland och som erlagt
av årsstämman fastställd medlemsavgift
cd) ledamöter i regionstyrelse, utom i frågor om ansvarsfrihet, val av regionstyrelse samt val av
revisorer

Kommenterad [S4]: Samråd skett 15/1 med grund- och
medlemsorganisationerna

Mom 5
Anmälan av ombud till årsstämma ska göras till regionkansliet senast den 5 april
Mom 6
Motionsrätt till årsstämma har medlemmar i SV region Västra Götaland. Motion ska insändas till
regionstyrelsen senast den 5 april.
Mom 7
Förslagsrätt vid årsstämma har utöver valda ombud, ledamöterna i regionstyrelsen samt valda
revisorer.
Mom 8
Yttranderätt vid årsstämma har utöver valda ombud, ledamöterna i regionstyrelsen, valda revisorer
samt SVs personal vid regionkansliet.
Mom 9
Valberedningens samtliga ledamöter har yttranderätt i frågor som berör valberedningens uppdrag.
Förslagsrätt tillkommer endast valberedningens ordförande eller dess ersättare i förekommande fall.
§ 9 Regionstyrelse
Regionstyrelsen är mellan årsstämmor SV region Västra Götalands högsta beslutande organ och leder
SV regionen i enlighet med stadgar och årsstämmans beslut.
I regionstyrelsen skall företrädare för såväl SVs avdelningar som SVs grundorganisationer och Vi Unga
vara representerade.
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Kommenterad [S5]: Tas bort. Instruktion till
valberedningen införs och beslutas av stämman

Mom 1
Regionstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Är regionstyrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet dock utgöra
mer än en tredjedel av hela antalet ledamöter. Regionstyrelsen kan inom sig utse utskott.
Mom 2
Personalen i SV region Västra Götaland har rätt att utse en adjungerad ledamot samt en ersättare för
denna. Den adjungerade ledamoten har yttranderätt och rätt att anteckna avvikande mening till
regionstyrelsens protokoll. Personalrepresentationen kan regleras i avtal mellan SV region Västra
Götaland och personalorganisationen.
Mom 3
Regionstyrelsen ska senast den 15 mars varje år överlämna redovisningshandlingarna för det gångna
verksamhetsåret till revisorerna för granskning.
Mom 4
Regionstyrelsen har rätt att till sig adjungera ytterligare ledamöter, med närvaro- och yttranderätt.
§ 10 Stadgeändring
Ändring av SV region Västra Götalands stadgar kan ske genom beslut med mer än hälften av avgivna
röster vid två på varandra följande årsstämmor, varav den ena stämman måste vara ordinarie
årsstämma.
Beslut om stadgeändring kan också ske vid en ordinarie årsstämma genom beslut med minst två
tredjedels majoritet av avgivna röster.
§ 11 Avveckling
Beslut om avveckling av SV Region Västra Götaland ska, efter yttrande av SVs tre
grundorganisationer, fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två på varandra
följande årsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie årsstämma.
Vid avveckling överförs SV Region Västra Götalands nettotillgångar till SV avdelningar inom Västra
Götalands län.
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Kommenterad [S6]: Konsekvensändring av att inte
använda begreppet grundorganisation i stadgarna

