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Varmt välkommen till extrastämma! 

Riksförbundsstyrelsen för Sveriges 4H önskar organisationen varmt välkomna till en extrastämma.  

 

Praktisk information 

Vem är kallad till riksförbundsstämman? 

• Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman. 

• Förtroenderådet – Du som valts att representera ditt länsförbund/distrikt på förtroenderådet. 

• Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen. 

Länsförbunds-/distrikt ska senast den 13 november anmäla ombud till Riksförbundets kansli. 

Namnen på ombuden mailas till info@4h.se. 

Stämman är självklart öppen för åhörare. 

 

Vilka tider gäller för riksförbundsstämman och förtroenderådet? 

Förtroenderådet samlas 08.30. Stämman startar 13.00 för övriga ombud.  

Lunch serveras till förtroenderådsrepresentanter vid 12:00, under stämman kommer fika att finnas 

att tillgå. 

 

Resa och ersättning i samband med stämman 

Varje ombud ansvarar själv för att ta sig till stämman på ett så kostnadseffektivt och miljövänligt sätt 

som möjligt. 

Närmaste tågstation: Stockholm Central 

Närmaste tunnelbanestation: Tekniska högskolan, från perrongen tar du uppgången mot 

Roslagsbanan och när du kommit upp för rulltrapporna är det gången mot höger förbi T-snabben 

som gäller. 

För alternativa resvägar hänvisar vi till SL:s reseplanerare. 

Ombud erhåller ersättning för resa och fri kost i samband med extrastämman 25 november. Inga 

traktamenten utgår. 

Reseersättning utgår för resekostnader som överstiger 1000 kr, detta innebär att om dina tågresor 

till stämman kostar 1400 kr utgår reseersättning om 400 kr. 

När du bokar dina biljetter, vänligen ta hänsyn till de mötestider som är bestämda. 

Vid resa nattetid erhålls sovvagnsbiljett. Bilresor mellan bostad och avresestation/flygplats ersätts 

med 1:85 kr per km. För de som åker till stämman i egen bil eller med flyg, utgår ersättning endast 

enligt 2:a klass järnväg eller enligt lägsta totala förrättningskostnad. 

 

Boende 

Ombud som behöver övernatta står själva för bokning och kostnader gällande boende. 
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Förslag till dagordning 

Extrastämma för Riksförbundet Sveriges 4H i Stockholm 2018Söndagen 

den 25 november, klockan 13.00. 

 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och vice ordförande 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare och vice sekreterare 

4. Val av protokolljusterare 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

7. Fastställande av ärendelistan 

8. Behandling av styrelsens förslag till stämman 

a. Proposition om 4H:s syfte och upplösning 

9. Behandling av riksförbundets budget 

a. Beslut om arvoden och reseersättningar 

b. Beslut om reviderad budget 2019 

10. Övriga ärenden 

11. Stämmans avslutande 
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8. Behandling av styrelsens förslag till stämman  

 

a) Proposition om 4H:s syfte och upplösning 
Proposition om stadgeändring i andra läsning 

 

Bakgrund 

Många organisationer finansierar idag sin verksamhet genom insamlingar. Det pågår idag flertalet 

insamlingar runt om i Sverige för att stötta sådan verksamhet som 4H idag bedriver t.ex. av 

postkodlotteriet. Riskförbundsstyrelsen ser att 4H kan bli starkare på insamling och på så sätt 

uppnå en långsiktig stabilitet där insamlingsarbete blir en del. 

 

För att kunna bedriva insamling på ett seriöst sätt samt för att kunna ta del av de insamlingar 

som sker av andra organisationer krävs det att organisationen har blivit godkänd av Svensk 

Insamlingskontroll och ha ett så kallat 90-konto. 

 

Under 2017 ansökte riksförbundet om 90-konto, ansökan fick avslag med motivering om att 

ett antal punkter i våra stadgar ej följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter.  

 

Nedan följer motiveringen. 

 Ändamålet i den del som anges i de fyra första punkterna under allmänt syfte §2 är inte 

tillräckligt bestämt för att vara kontrollerbart. 

 Om insamlingsorganisationen är en förening eller ett trossamfund ska i dess stadgar 

föreskrivas att tillgångarna ska disponeras på sätt som överensstämmer med 

organisationens ändamål, om organisationen upphör, samt att medlem inte ska kunna göra 

anspråk på någon del av egendomen. 

 

Efter att ha granskat organisationens egna syfte anser Riksförbundsstyrelsen att organisationens 

syfte behöver förtydligas och moderniseras. Anledningen är att vi vill bli tydligare med vad 4H står 

för. Det har även uppmärksammats från fler håll i organisationen att 4H:s syfte bör ses över. 

 

Inför stämman 2018 mottog Riksförbundsstyrelsen en motion från Hallands länsförbund av Sveriges 

4H vilket också tagits i beaktande när 4H:s syfte har setts över. Motionärerna påtalar vikten av att 

stå stadiga även de nästkommande 100 åren som ungdomsorganisation, en åsikt som 

Riksförbundsstyrelsen delar med motionärerna. 

 

Utifrån ovanstående, långa diskussioner och grundligt förarbete har ett förslag formulerats för ett 

ändrande av stadgarna gällande organisationens syfte med friluftsliv i fokus till skillnad från i 

motionen från Halland som använder ordet ”idrott”. Organisationen Friluftsfrämjandet statuerar 

exempel i denna avvägning då de fick rätt i högsta domstol till avgiftsfri ersättning som en 

idrottsförening med denna formulering. I liggande förslag har Riksförbundsstyrelsen utgått från 

Skatteverkets rättsliga vägledning. 
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Riksförbundsstyrelsen föreslår stämman 

Att ändra §2. Syfte i stadgar för riksförbundet till: 
 

§2 Grundprinciper 

§2.1 Syfte 
 

Sveriges 4H är en riksorganisation av unga för unga som har som syfte att utveckla barn och 

ungdomar till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden 

samt att främja ett sunt levnadssätt för barn och ungdomar genom friluftsliv, aktiv fritidsverksamhet 

och kulturella aktiviteter. 

 

Sveriges 4H arbetar för detta syfte utifrån de fyra H:na samt organisationens motto genom att: 

 ge barn och ungdomar ansvar och möjlighet att påverka sin fritid genom föreningsdemokrati 

 bedriva information- och upplysningsverksamhet rörande hållbar samhällsutveckling 

 samarbeta med likartade organisationer i andra länder och bedriva internationell verksamhet 

som ökar barn och ungdomars respekt för olika kulturer 

 organisera och arrangera aktiv frilufts- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar 

 

Sveriges 4H är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell ungdomsorganisation öppen för 

alla. 

 

§2.2 De fyra H:na och motto 
 

De fyra H:na 

 Huvudets H för lärande och kunskap om vår omvärld, naturen samt dess resurser. 

 Hjärtats H för medkänsla och respekt för såväl andra människor som djur och natur. 

 Handens H för utveckling av färdigheter genom praktiska övningar och upplevelser. 

 Hälsans H för ett sunt levnadssätt genom god kost och aktiv fritid i ett tryggt umgänge. 

 

Motto 
Lära genom att göra 

 

§2.3 Symbol och logotyp 
 

Riksförbundet Sveriges 4H:s symbol är en fyrklöver som på varje blad har ett H för orden Huvud, 

Hjärta, Hand och Hälsa. Riksförbundets Sveriges 4H:s logotyp är versalerna 4H krönt av symbolen. 

 

 

Att ändra §23. Upplösning i stadgar för riksförbundet till: 
 

För upplösning av riksförbundet krävs beslut av riksstämma med minst ¾ röstmajoritet vid två på 

varandra följande ordinarie riksstämmor. 

 

Om riksförbundet upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande 

syfte. Anspråk på del av egendomen kan ej göras av medlem. 
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9. Beslut om riksförbundets budget 

 
a) Beslut om arvoden och reseersättningar 

 
Valberedningens förslag till arvoden 2018–2019 att gälla fram till nästa stämma. 

 

PBB 2019 46 500 kr         

          

  Möte    

Plats Fast 1 2 3 4 5 6 
Totalt 

% 2019 

Styrelsen till 
förfogande 150% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 150% 69 750,00 kr 

Ordförande 30% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 36% 16 740,00 kr 

VU1 10% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 16% 7 440,00 kr 

VU2 10% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 16% 7 440,00 kr 

Ledamot 3   1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 2 790,00 kr 

Ledamot 4   1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 2 790,00 kr 

Ledamot 5   1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 2 790,00 kr 

Suppleant   1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 2 790,00 kr 

Suppleant   1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 2 790,00 kr 

Suppleant   1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 2 790,00 kr 

Suppleant   1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 2 790,00 kr 

Suppleant   1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 2 790,00 kr 

    Totalt 266%   

    Summa kr   125 709,00 kr 

 

Möten 6 st 

1 Konstituerande 

2 September 

3 November 

4 Januari 

5 mars 

6 Maj 
 

 

Till Styrelsens förfogande är en pott som på förhand inte är bestämt till vem i styrelsen det ska 

utbetalas, utan det är fritt för styrelsen att själva bestämma vem eller vilka inom styrelsen som ska 

erhålla arvode för utfört arbete som inte täcks av styrelsemedlemmarnas grundläggande arvode. 
 

 



7 
 

b) Beslut om reviderad budget 2019 

 

 

 

Se bilaga 1: reviderad_budget_riksförbundet 
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