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Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H
§ 1. Firma
Riksförbundets firma är Riksförbundet Sveriges 4H.

§ 2. Syfte
Riksförbundet Sveriges 4H, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation
har som
-

allmänt syfte
 att genom demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ge medinflytande
och ansvar,
 att vidga och fördjupa den enskildes personlighetsutveckling,
 att verka för ökad medmänsklig förståelse och kontakt mellan generationerna,
 att verka för internationellt samarbete och förståelse för olika folks kultur och skapa
kontakt med likartade organisationer i andra länder, samt
 att ordna aktiv fritidsverksamhet och stimulera intresset för kulturella aktiviteter,

-

speciellt syfte
 att sprida kunskap om och förståelse för landsbygden och dess näringar,
 att utveckla aktiviteter kring jordbruk, skogsbruk samt hem och hushåll, samt
 att utveckla aktiviteter kring natur- och miljövård och därigenom skapa förståelse för
samspelet i naturen.

Symbol

Riksförbundets symbol är en fyrklöver, som på varje blad har ett H för orden Huvud, Hjärta, Hand och
Hälsa, symboliserande kunskap, medkänsla, färdighet och ett sunt levnadssätt.
Logotyp

Riksförbundet Sveriges 4H:s logotyp är versalerna 4H krönt av ett fyrklöver med ett H i varje blad.

§ 3. Säte
Riksförbundets styrelse har sitt säte i Katrineholm.

§ 4. Medlem
Till medlem i riksförbundet antas varje
- enskild person
- sammanslutning, som är partipolitiskt och religiöst obunden och som kan bidraga till
förverkligandet av förbundets syften.
Medlemskap

Enskild person får medlemskap genom att erlägga avgift enligt § 5.
Sammanslutning antas som medlem av riksförbundets styrelse, som därvid avgör om
sammanslutningen skall få utse ledamot eller adjungerad ledamot i riksförbundets styrelse.
Riksförbundet Sveriges 4H är anslutet till Studiefrämjandet, riksförbund för studiecirkelverksamhet.

§ 5. Årsavgift
Medlem i klubb skall senast den 1 april varje år, eller när det gäller ny medlem, vid dennes anslutning
till riksförbundet, erlägga en avgift vars storlek riksstämman beslutar året före det, för vilken avgiften
gäller. Dock gäller att - ny medlem, som ansluter sig efter den 1 oktober, erlägger avgift som även
gäller för nästkommande år.
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§ 6. Uteslutning
Om medlem bryter mot stadgarna, skadar 4H-rörelsen eller motarbetar dess intressen eller ändamål
och rättar medlem sig inte efter av styrelsen meddelad skriftlig varning, kan riksförbundets styrelse
utesluta medlemmen ur förbundet.
Länsförbund/distrikt som inte uppfyller stadgarna eller som inte längre kan godkännas enligt §7 kan
upplösas av riksstämman. 4H-krets eller 4H-klubb som inte uppfyller stadgarna eller som inte längre
kan godkännas enligt §7 kan efter samråd med berörd länsförbunds-/distriktsstyrelse upplösas av
riksförbundets styrelse.

§ 7. Uppbyggnad
Riksförbundet är uppbyggt på så sätt att det skall ha
- en central administration med eventuellt erforderliga centrala nämnder,
- länsförbund/distrikt som är godkända av styrelsen för riksförbundet, samt
- kretsar och klubbar som är godkända av riksförbundets styrelse.
Varje klubb måste vara ansluten till ett länsförbund/distrikt. I län eller distrikt där endast en klubb
existerar och där länsförbundet/distriktet är försatt i vilande status kan denna klubb om så önskas
företräda länsförbundet/distriktet enligt § 14 och § 16 i ”Stadgar för riksförbundet Sveriges 4H”.
Förändring av landets indelning i län och distrikt beslutas av Riksförbundsstyrelsen i samråd med
berörda klubbar, länsförbund och/eller distrikt.

§ 8. Organ
Riksförbundets organ är:
1. Riksstämman
2. Förtroenderådet
3. Riksförbundsstyrelsen och dess VU
4. Revisionen

§ 9. Styrelse
Riksförbundets styrelse, riksförbundsstyrelsen, består av:
1. av riksstämman vald ordförande,
2. av riksstämman valda ledamöter som utgör fyra flera än ledamöterna enligt 3 och 4 nedan
tillsammans,
3. en ledamot jämte suppleant för varje sammanslutning, som vid sitt inträde i riksförbundet får
rätt att företrädas av en styrelseledamot, samt
4. facklig representation, vilken regleras i kollektivavtalet.
De av riksstämman valda ledamöterna utses för två år i sänder, förutom ordföranden, vilken utses för
ett år i sänder. Riksstämman väljer årligen fem suppleanter med ett års mandattid. Suppleant inträder i
riksförbundsstyrelsen, vid ordinarie stämmovald ledamots frånvaro, i vald ordning. Ingen annan
anställd inom 4H än vad som stadgas enligt punkt 4 ovan kan utses till ledamot eller suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Ordförande och vice ordförande samt en av styrelsen utsedd
bland de riksstämmovalda ledamöterna skall utgöra riksförbundsstyrelsens verkställande utskott (VU).
Generalsekreterare anställd vid Riksförbundet skall adjungeras till styrelsen och dess verkställande
utskott.
Riksförbundsstyrelse och verkställande utskott är beslutsmässiga då mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
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§ 10. Jäv
Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket han/hon själv eller hans/hennes
närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av nämnda individer eller på
annat sätt kan anses jävig.

§ 11. Firmateckning
Riksförbundets firma tecknas av den eller de som riksförbundsstyrelsen därtill utser.
Riksförbundsstyrelsen har på riksförbundets vägnar rätt, att inteckna och försälja fast egendom, efter
godkännande av förtroenderådet

§ 12. Räkenskapsår
Riksförbundets räkenskaper omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 13. Revisorer
För granskning av riksförbundets räkenskaper och förvaltning utses på riksstämman för ett år i sänder
tre revisorer jämte personliga suppleanter, varav en revisor jämte suppleant skall vara auktoriserad
eller godkänd. Förtroenderådet kan kräva revision av riksförbundet.

§ 14. Förtroenderåd
Riksförbundets förtroenderåd utgörs av en ledamot från varje länsförbund/distrikt.
Förtroenderådsledamot jämte suppleant utses på länsförbundets/distriktets stämma för tiden till nästa
ordinarie länsförbunds-/distriktsstämma. Till ledamot av förtroenderådet kan ej utses någon anställd
inom riksförbundet eller dess underavdelningar.

§ 15. Ärendelista förtroenderåd
Förtroenderådet håller ordinarie sammanträde en gång per år i anslutning till årets riksstämma.
Förtroenderådet kallas till ordinarie och extra sammanträde av riksförbundsstyrelsen.
Vid ordinarie förtroenderådssammanträde skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.

Val av ordförande och sekreterare,
Val av två protokolljusterare,
Upprättande av förteckning över de närvarande förtroenderådsledamöterna,
Behandling av budget för kommande räkenskapsår samt övriga ärenden vid riksstämman, som
förtroenderådet önskar yttra sig över eller i förväg få närmare information om.
5. Behandling av valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i riksförbundsstyrelsen,
samt
6. Frågor som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till förtroenderådet.
Extra förtroenderådssammanträde hålls, när riksförbundsstyrelsen anser det nödvändigt eller då minst
en tredjedel av de av länsförbunden/distrikten valda förtroenderådsledamöterna gör skriftlig
framställning om detta.

§ 16. Stämmoombud
Riksstämman består av ledamöterna av riksförbundsstyrelsen och förtroenderådet samt de enligt
följande stycke valda länsförbunds-/distriktsombuden.
På länsförbunds-/distriktsstämman utses ett riksstämmoombud och suppleant, för varje påbörjat 500tal medlemmar, för tiden till nästa ordinarie länsförbunds-/distriktsstämma.
Ingen annan inom 4H anställd än riksförbundsstyrelsens fackliga representanter kan utses till
stämmoombud eller suppleant.
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§ 17. Riksstämma
Ordinarie riksstämma hålls senast den 15 augusti varje år på tid och plats som riksförbundsstyrelsen
bestämmer.
Extra riksstämma utlyses av styrelsen då den anser sådan behövlig eller då skriftlig framställning om
detta gjorts av revisorerna eller minst fem länsförbunds-/distriktsstyrelser. Sådan framställan skall
innehålla uppgift om de ärenden för vilka extra stämma påkallas.
Extra riksstämma skall hållas senast 2 månader efter det att skriftlig framställning inkommit till
riksförbundsstyrelsen.
Riksstämman öppnas av riksförbundsstyrelsens ordförande och vid förhinder för denne av den som
styrelsen utsett till detta. Rösträtt vid riksstämma har ledamot av riksförbundsstyrelse, ledamot av
förtroenderåd och länsförbunds-/distriktsombud med vardera en röst. Vid beslut i punkterna 7, 8, 9, 10
och 16 i ärendelista för riksstämma har riksförbundsstyrelsens ledamöter inte rösträtt. Röstberättigade
måste vara personligen närvarande
Vid riksstämma avgörs alla frågor med enkel röstövervikt förutom de frågor som anges i §§ 22 och 23.
Vid lika antal röster i frågor som avgörs med enkel röstövervikt, har ordföranden utslagsröst utom vid
personval som skall avgöras genom lottning.
Kallelse till riksstämman skall ske senast en månad före stämman samt genom meddelande i
riksförbundets tidning. Kallelsen skall ange de ärenden som skall förekomma vid stämman utöver vad
som anges i § 18 nedan.
På ordinarie stämma får beslut fattas i andra ärenden än de som är angivna i kallelsen, endast om det är
en omedelbar följd av ärende som finns upptaget i kallelsen eller om ¾ av de röstande samtycker till
detta.
På extra stämma får endast beslut fattas i ärenden som är upptagna i kallelsen.

§ 18. Ärendelista riksstämma
Vid ordinarie riksstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och vice ordförande,
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare,
3. Val av protokolljusterare,
4. Fastställande av röstlängd,
5. Fråga om riksstämmans behöriga utlysande,
6. Fastställande av ärendelistan,
7. Riksförbundsstyrelsens årsberättelse,
8. Revisorernas berättelse,
9. Fastställande av balansräkning,
10. Ansvarsfrihet för riksförbundsstyrelsens ledamöter,
11. Behandling av styrelsens förslag till riksstämman,
12. Behandling av inkomna motioner,
13. Behandling av styrelsens förslag till arbetsprogram,
14. Behandling av riksförbundets budget, innefattande även särskilt beslut om medlemsavgifter
samt arvoden och reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer,
15. Val av ledamöter i riksförbundsstyrelsen,
a) val av ordförande,
b) val av övriga ledamöter,
c) val av fem suppleanter,
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
17. Val av valberedning och sammankallande i denna,
18. Övriga ärenden.
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§ 19. Motioner
Ärenden, som länsförbund/distrikt, krets, klubb eller sammanslutning, ansluten till riksförbundet enligt
§ 4, andra stycket, önskar ta upp i riksstämman, skall anmälas till riksförbundsstyrelsen senast två
månader före riksstämman. Enskild medlem kan inte motionera direkt till riksstämman utan måste gå
via något av de ovan uppräknade organisationsleden. Beträffande förslag till stadgeändring eller
riksförbundets upplösning gäller dock vad som föreskrivs i §§ 22 och 23 nedan.

§ 20. Valberedning
Valberedningen ska bestå av fem personer, vilka väljs växelvis på två år så att tre ledamöter väljs ena
året och två ledamöter det andra året.
Stämman utser en av ledamöterna till sammankallande. Valberedningen lämnar förslag till val av
Riksförbundsstyrelse samt övriga val vid stämman förutom val av valberedning. Valberedningen har
även i uppgift att ta fram förslag till valberedningskommitté inför stämman. Förslagen skall skickas ut
med handlingarna till stämman.

§ 21. Tillämpningsföreskrifter
Riksförbundsstyrelsen har rätt att utfärda tillämpningsföreskrifter till stadgarna för riksförbund,
länsförbund/distrikt, 4H-krets, och 4H-klubb, vilka skall godkännas av närmast efterföljande
riksstämma.

§ 22. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall, för att vara giltig, antas med två tredjedelar av antalet avgivna röster
vid två på varandra följande riksstämmor. Av dessa stämmor ska minst en vara ordinarie och
stämmorna ska hållas med minst 3 månaders mellanrum. Förslag till ändringar skall skriftligen
insändas till styrelsen senast två månader före den riksstämma, där det först önskas behandlat.

§ 23. Upplösning
Förslag om riksförbundets upplösning får läggas fram endast på ordinarie riksstämma och skall
skriftligen insändas till riksförbundsstyrelsen senast sex månader före riksstämman. För att
upplösningsbeslut skall bli giltigt, måste det fattas med ¾ röstmajoritet av två på varandra följande
ordinarie riksstämmor. Beslutar riksstämman slutgiltigt om riksförbundets upplösning, skall
riksstämman även besluta att riksförbundets tillgångar skall överlämnas till annan partipolitiskt och
religiöst obunden organisation, vars syfte så nära som möjligt sammanfaller med riksförbundets,
varvid i första hand skall ifrågakomma regionala 4H-organisationer, som fortsätter sin verksamhet
även sedan riksförbundet upplösts.
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Stadgar för Länsförbund/Distrikt av
Sveriges 4H
§ 1. Firma
Länsförbundets/distriktets firma är
_________________________________________________________________
(lämpligt geografiskt namn) länsförbund/distrikt av Sveriges 4H.
Länsförbundet/distriktet har till verksamhetsområde
___________________________________________________

§ 2. Uppgift
Länsförbundets/distriktets uppgift är
- att inom sitt verksamhetsområde leda verksamheten enligt riksförbundets stadgar och
arbetsprogram, samt
- att stimulera verksamheten i kretsar och klubbar samt utgöra ett samarbetsorgan för dessa.
Länsförbundet/distriktet skall rätta sig efter riksförbundets beslut, dock äger riksförbundsstyrelsen ej
rätt att ändra skrivningar i motioner eller val av ombud och förtroendevalda.

§ 3. Säte
Länsförbundets/distriktets styrelse har sitt säte i _________________________________________.

§ 4. Medlem
Till medlem i länsförbundet/distriktets antas varje enskild person, som är medlem i någon av
länsförbundets/distriktets klubbar eller som direktansluter sig till länsförbundet/distriktet och erlägger
stadgad avgift, liksom sammanslutning vars riksorganisation är ansluten till riksförbundet.
Annan partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som kan bidra till förverkligande av
riksförbundets syften, kan efter godkännande av riksförbundsstyrelsen anslutas till
länsförbundet/distriktet.
Sammanslutning, vars riksorganisation har rätt att utse ledamot eller adjungerad ledamot i
riksförbundsstyrelsen, äger rätt att utse ledamot eller adjungerad ledamot av länsförbundets/distriktets
styrelse.
Länsförbundet/distriktet skall vara anslutet till distrikt eller motsvarande inom studieförbund och
andra sammanslutningar, till vilka riksförbundet är anslutet.
Anslutning till sammanslutning till vilken Riksförbundet Sveriges 4H icke är anslutet, skall för att bli
giltig godkännas av riksförbundsstyrelsen.

§ 5. Årsavgift
Medlem i klubb skall senast den 1 april varje år, eller, när det gäller ny medlem, vid dennes anslutning
till länsförbundet/distriktet, erlägga en avgift vars storlek länsförbunds-/distriktsstämman beslutar året
före det, för vilken avgiften gäller.
Dock gäller att
- ny medlem, som ansluter sig efter den 1 oktober, erlägger avgift som även gäller för
nästkommande år.
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§ 6. Uteslutning
Om medlem bryter mot stadgarna, skadar 4H-rörelsen eller motarbetar dess intressen eller ändamål
och rättar sig medlem inte efter en av länsförbunds-/distriktsstyrelsen skriftligen meddelad varning,
kan länsförbundets/distriktets styrelse föreslå riksförbundsstyrelsen att denna utesluter medlemmen ur
länsförbundet/distriktet.

§ 7. Uppbyggnad
Länsförbundet/distriktet är uppbyggt på så sätt att det skall ha en fungerande administration, under
vilken länsförbundets/distriktets kretsar och klubbar sorterar.

§ 8. Organ
Länsförbundets/distriktets organ är:
1. Länsförbunds-/distriktsstämman
2. Planeringskonferensen
3. Länsförbunds-/distriktsstyrelsen och dess verkställande utskott
4. Revisionen.

§ 9 Styrelse
Länsförbundets/distriktets styrelse består av:
1. av länsförbunds-/distriktsstämman vald ordförande,
2. av länsförbunds-/distriktsstämman valda ledamöter till ett antal, som är minst tre eller fler än
ledamöterna, enligt 3 och 4 nedan tillsammans,
3. en ledamot jämte suppleant för varje sammanslutning, som vid sitt inträde i
länsförbundet/distriktet får rätt att företrädas av en styrelseledamot, samt
4. facklig representation, vilken regleras i kollektivavtalet.
De av länsförbunds-/distriktsstämman valda ledamöterna utses för två år i sänder, förutom
ordföranden, vilken utses för ett år i sänder. Länsförbunds-/distriktsstämman väljer årligen
suppleant/er, med ett års mandattid
Suppleant inträder i länsförbunds-/distriktsstyrelsen, vid ordinarie stämmovald ledamots frånvaro, i
vald ordning.
Ingen annan anställd inom 4H än vad som stadgas enligt punkt 4 ovan kan utses till ledamot eller
suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Ordföranden, vice ordförande samt ytterligare en av
styrelsen utsedd bland de av länsförbundets/distriktets stämma valda ledamöterna skall utgöra
styrelsens verkställande utskott.
Länsförbundet/distriktets styrelse och dess verkställande utskott är beslutsmässiga då mer än hälften
av ledamöterna är närvarande.
Verksamhetsledare/konsulent med ansvar för länsförbundet/distriktet skall adjungeras till styrelsen och
dess verkställande utskott.

§ 10. Jäv
Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket han/hon själv eller hans/hennes
närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av nämnda individer eller på
annat sätt kan anses jävig.

§ 11. Firmateckning
Länsförbundets/distriktets firma tecknas av den eller de, som länsförbunds-/distriktsstyrelsen därtill
utser.
För förvärvande, eller inteckning, av fast egendom måste godkännande inhämtas från
Riksförbundsstyrelsen.
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§ 12. Räkenskapsår
Länsförbundets/distriktets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 13. Revisorer
För granskning av länsförbundets/distriktets räkenskaper och förvaltning utses på länsförbunds-/
distriktsstämma för ett år i sänder två revisorer jämte personliga suppleanter.
Riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 4H kan dessutom föreskriva att länsförbund/distrikt
skall utse en godkänd eller auktoriserad revisor. Riksförbundsstyrelsen kan kräva revision av
länsförbundet/distriktet. Tillika kan klubbarna ansluta till länsförbundet/distriktet begära revision, om
minst 50% av klubbarna begär detta.

§ 14. Stämmoombud
Länsförbunds-/distriktsstämman och planeringskonferensen består av ledamöterna i
länsförbundets/distriktets styrelse samt de valda ombuden från anslutna klubbar. Klubb som är
ansluten till länsförbund/distrikt utser på årsmöte, för tiden till dess att nästa ordinarie årsmöte hållits,
ett ombud per klubb och ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar inom klubben, jämte minst en
suppleant för dessa.
Särskilt stadgande: För att ingen av de anslutna 4H-klubbarna skall kunna inneha majoritet bland de
valda ombuden skall länsförbundets/distriktets styrelse senast den 10 januari meddela större klubbar
en ev. begränsning av det antal ombud de har rätt att välja. Begränsningen skall innebära, att den
största klubben inom länsförbundet/distriktet inte skall ha rätt att välja fler än ett ombud mindre än
övriga anslutna klubbar tillsammans.

§ 15. Länsförbunds-/distriktsstämma och planeringskonferens
Ordinarie länsförbunds-/distriktsstämma hålls senast den 15 maj varje år på tid och plats som
länsförbunds-/distriktsstyrelsen bestämmer.
Extra stämma utlyses av styrelsen då den anser sådan behövlig eller då skriftlig framställning om detta
gjorts av riksförbundsstyrelsen eller revisorerna eller minst fem klubbstyrelser eller minst hälften av
länsförbundets 4H-klubbar. Sådan framställning skall innehålla uppgift om de ärenden för vilka extra
stämma påkallas.
Extra stämma skall hållas senast 2 månader efter det att skriftlig framställning inkommit till styrelsen.
Kallelse till extra stämma skall ske senast 2 veckor innan fastställt datum.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra stämma får de som gjort framställningen enligt ovan
kalla till och genomföra extrastämma i styrelsens ställe efter att riksförbundsstyrelsen underrättats och
bekräftat underrättelsen.
Planeringskonferens hålls senast den 30 september varje år på tid och plats som länsförbunds/distriktsstyrelsen bestämmer.
Länsförbunds-/distriktsstämma och planeringskonferens öppnas av länsförbunds-/distriktsstyrelsens
ordförande och vid förhinder för denne av den som styrelsen utsett till detta
Rösträtt vid stämma och planeringskonferens har ledamot av länsförbunds-/distriktsstyrelsen och av
klubbarna valda ombud med vardera en röst. Vid beslut i punkterna 7, 8, 9, 10 och 16 i ärendelista för
stämma har styrelsens ledamöter inte rösträtt. Röstberättigade måste vara personligen närvarande. Vid
stämma och planeringskonferens avgörs alla frågor med enkel röstövervikt förutom de frågor som
anges i § 18 nedan. Vid lika antal röster i frågor som avgörs med enkel röstövervikt har ordföranden
utslagsröst, utom vid personval som skall avgöras genom lottning.
Kallelse till stämma och planeringskonferens skall ske senast 14 dagar före stämma respektive
planeringskonferens genom personlig kallelse. Kallelsen skall ange de ärenden som skall förekomma
utöver vad som anges i §§ 16 respektive 17 nedan.
På ordinarie stämma får beslut fattas i andra ärenden än de som är angivna i kallelsen, endast om det
omedelbart föranleds av ärende som finns upptaget i kallelsen, eller om minst 3/4 av de röstande
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samtycker till detta. På extra stämma eller planeringskonferens får endast beslut fattas i ärenden som
är upptagna i kallelsen.

§ 16. Ärendelista länsförbunds-/distriktsstämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och vice ordförande,
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare,
4. Val av protokolljusterare,
5. Fastställande av röstlängden,
6. Fråga om stämmans behöriga utlysande,
7. Fastställande av ärendelistan,
8. Styrelsens årsberättelse,
9. Revisorernas berättelse,
10. Fastställande av balansräkning,
11. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
12. Behandling av styrelsens förslag till stämman,
13. Behandling av inkomna motioner,
14. Behandling av budget
a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
c) Beslut om arvoden och reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer,
d) Beslut om budget för nästkommande år,
15. Val av ledamöter i styrelsen
a) val av ordförande,
b) val av övriga ledamöter,
c) val av suppleanter,
16. Val av
a) en ledamot i förtroenderådet och suppleant för denne,
b) ombud till riksstämma och suppleanter,
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
18. Val av valberedning och sammankallande i denna,
19. Eventuella övriga val, samt
20. Övriga ärenden
21. Mötet avslutas

§ 17. Ärendelista planeringskonferens
Vid ordinarie planeringskonferens skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3. Val av protokolljusterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om planeringskonferensens behöriga utlysande
6. Redogörelse av styrelsen för erfarenheterna från årets arbete i länet/distriktet
7. Anmälan av styrelsens förslag till reviderad budget för nästkommande verksamhetsår
8. Fastställande av arbetsprogrammet för nästkommande år,
9. Övriga av styrelsen angivna ärenden

§ 18. Motioner
Ärenden som enskild medlem eller styrelse för klubb, krets eller sammanslutning ansluten till
länsförbundet/distriktet enligt §4 i dessa stadgar, andra stycket, önskar ta upp på stämman, skall
anmälas till styrelsen senast en månad före stämman. Beträffande förslag till stadgeändring gäller dock
vad som föreskrivs i §19 nedan. För att en motion skall kunna behandlas på stämman måste den
tillgängliggjorts för ombuden senast en vecka före stämman.
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§ 19. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall för att vara giltig antas med två tredjedelar av antalet avgivna röster vid
två på varandra följande riks-, länsförbunds- eller distriktsstämmor. Av dessa stämmor ska minst en
vara ordinarie och stämmorna ska hållas med minst tre månaders mellanrum.
Förslag till ändring skall skriftligen ingivas till respektive styrelse minst två månader före den stämma
där det först önskas behandlat. För att förslag till ändring slutgiltigt skall kunna behandlas av
länsförbunds-/distriktsstämma, måste detta även vara godkänt av riksförbundsstyrelsen för
Riksförbundet Sveriges 4H.

§ 20. Överklagande
Riksförbundet kan överklaga länsförbundets/distriktets beslut. Vad riksförbundet beslutar i ärendet ska
gälla. Om länsförbundet/distriktet inte är nöjda med riksförbundets beslut, kan detta överklagas hos
förtroenderådet. Vad förtroenderådet beslutar i ärendet skall slutligen gälla.

§ 21. Upplösning
I fall där ett aktuellt län/distrikt inte längre har någon ansluten klubb övergår länsförbundet/distriktet
till vilande status. Detsamma skall gälla om endast en ansluten klubb finns och länsförbunds/distriktsstämma så beslutar. Eventuella medel förvaltas då av Riksförbundet och finns till hands för
framtida återstart. Efter fem på varandra följande år i vilande status kan Riksförbundet besluta att
avveckla länsförbundet/distriktet och eventuella medel tillfaller Riksförbundet.
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Stadgar för 4H-krets
§ 1. Firma
4H-kretsens namn (firma) är _____________________________________ 4H-krets.

§ 2. Verksamhetsområde Säte
4H-kretsens verksamhetsområde är
_____________________________________________(kommun/er).
4H-kretsens styrelse har sitt säte i
________________________________________________________

§ 3. Uppgift
4H-kretsen är ansluten till Riksförbundet Sveriges 4H genom det länsförbund av 4H inom vars
verksamhetsområde 4H-kretsen arbetar.
4H-kretsen har till uppgift
- att vara ett samarbetsorgan för de 4H-klubbar och övriga anslutna organisationer som finns
inom verksamhetsområdet,
- att tillvarata 4H-rörelsens intressen bl.a. gentemot anslagsgivande kommunala myndigheter,
- att även i övrigt främja 4H-organisationens strävanden och syften.
4H-kretsen ska rätta sig efter riksförbundets beslut, dock äger riksförbundsstyrelsen ej rätt att ändra
skrivningar i motioner eller val av ombud och förtroendevalda.

§ 4. Medlem
4H-kretsens medlemmar är:
a) 4H-klubbar inom 4H-kretsens verksamhetsområde,
b) inom 4H-kretsens verksamhetsområde befintliga sammanslutningar av organisation som är
kollektivt anslutna till länsförbundet av 4H.
Samma gäller lokal sammanslutning som inte är ansluten till riks- eller länsförbund av Sveriges 4H,
men som fyller kraven på partipolitisk och religiös obundenhet.
Antagandet av annan sammanslutning som medlem skall godkännas av riksförbundets styrelse.
Samma gäller kretsens anslutning till sammanslutning till vilken inte länsförbundet av Sveriges 4H är
anslutet.

§ 5. Organ
Kretsens organ är:
1. Årsmötet
2. Planeringsmötet
3. Kretsstyrelsen
4. Revisionen.

§ 6. Styrelse
Kretsstyrelsen utses på ordinarie årsmöte och skall bestå av minst fem ledamöter. Kretsordföranden
utses årligen av årsmötet. Övriga styrelseledamöter väljs med två års mandattid. Val genomförs på så
sätt att mandattiden utgår för halva antalet styrelseledamöter vid varje årsmöte. Inom sig utser
styrelsen vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga funktionärer. Om instruktör finns anställd
inom området skall denne adjungeras till styrelsen. Dessutom äger övrig personal, anställd inom
kretsen, rätt att utse en representant jämte suppleant. Styrelsen utser vid behov kontaktpersoner inom
olika delar av sitt arbetsområde. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
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§ 7. Jäv
Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket han/hon själv eller hans/hennes
närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av nämnda individer eller på
annat sätt kan anses jävig.

§ 8. Firmateckning
4H-kretsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser till detta.
För förvärvande, eller inteckning, av fast egendom måste godkännande inhämtas från
Riksförbundsstyrelsen.

§ 9. Räkenskapsår
4H-kretsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 10. Revisorer
Revisionen består av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer jämte suppleanter för dessa.

§ 11. Årsmöte, planeringsmöte
Ordinarie årssammankomster är:
dels årsmöte som hålls före den 1 april
dels också planeringsmötet som hålles under oktober månad.
Års- och planeringsmöten hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Meddelandet om dessa
möten skall lämnas medlemmarna senast 14 dagar före sådant möte.
Extra årsmöte utlyses av styrelsen då den anser sådan behövlig eller då skriftlig framställning om detta
gjorts av riksförbundsstyrelsen, länsförbundsstyrelsen, revisorerna eller minst hälften av kretsens 4Hklubbar. Sådan framställning skall innehålla uppgift om de ärenden för vilka extra årsmöte påkallas.
Extra årsmöte skall hållas senast 2 månader efter det att skriftlig framställning inkommit till styrelsen.
Kallelse till extra årsmöte skall ske senast 2 veckor innan fastställt datum.
Övriga möten anordnas enligt årets arbetsprogram och därutöver enligt styrelsens beslut. Vid samtliga
möten får beslut endast fattas i de frågor, som i kallelse eller inbjudan angivits, såvida inte ett nytt
ärende är en direkt följd av beslut i ärende enligt kallelse eller inbjudan. Nya frågor kan dock få upptas
till behandling och beslut, om minst 3/4 av vid mötet röstberättigade samtycker till detta.
I övrigt avgörs samtliga frågor med enkel röstövervikt, dock med undantag av frågor rörande stadgeändring och 4H-kretsens upplösning för vilka särskilt är stadgat. Vid lika antal röster i frågor som
avgörs med enkel röstövervikt, har ordföranden utslagsröst, utom vid personval som skall avgöras
genom lottning.
Rösträtt ägs med en röst per klubb samt en röst för varje påbörjat tiotal medlemmar och annan
organisation som är ansluten till kretsen. Vid beslut i punkterna 5, 6, 7, 8 och 12 i ärendelista för
kretsårsmöte har kretsstyrelsens ledamöter inte rösträtt. Valda ombud för klubbar och organisationer
måste vara personligen närvarande.
Särskilt stadgande: För att inte styrelsen ska kunna ha majoritet skall den, om antalet närvarande
ombud tillsammans understiger antalet närvarande styrelseledamöter, genom lottdragning utse de
styrelseledamöter som äger rösträtt så att antalet röstberättigade styrelseledamöter högst uppgår till
totala antalet klubbombud.
För att ingen av de anslutna 4H-klubbarna skall kunna inneha majoriteten bland de valda ombuden
skall kretsstyrelsen senast den 10 januari meddela större klubbar en eventuell begränsning av det
antalet ombud de har rätt att välja. Begränsningen skall innebära att den största klubben i kretsen inte
skall ha rätt att välja fler än ett ombud mindre än de övriga ansluta klubbarna tillsammans.
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§ 12. Ärendelista kretsårsmöte
Vid årsmöte förekommer:
1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,
2. Val av protokolljusterare,
3. Godkännande av kallelsen,
4. Fastställande av röstlängd,
5. Kretsstyrelsens årsberättelse,
6. Revisorernas berättelse,
7. Fastställande av balansräkning,
8. Ansvarsfrihet för kretsstyrelsens ledamöter,
9. Beslut om arbetsprogram för kretsen,
10. Behandling av budget,
a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
b) Beslut om budget för nästkommande år,
11. Val av ordförande samt ledamöter i kretsstyrelsen och suppleanter för dessa,
12. Val av två revisorer och personliga suppleanter för dessa,
13. Val av valberedning,
14. Övriga eventuella val,
15. Övriga ärenden.

§ 13. Ärendelista planeringsmöte
Vid planeringsmöte fungerar ordinarie ordförande, vice ordförande och sekreterare som presidium.
Följande skall förekomma:
1. Mötet öppnas av ordföranden,
2. Redogörelse av kretsstyrelsen för erfarenheterna från årets arbete i kretsen,
3. Allmän diskussion om arbetsprogrammet för det kommande året,
4. Val av planeringskommitté med uppdrag att framlägga ett arbetsprogram för årsmötet,
5. Fastställande av eventuella avgifter,
6. Övriga ärenden,
7. Avslutning.

§ 14. Motioner
Ärenden som enskild medlem eller anslutning till kretsen enligt §4 önskar ta upp på kretsårsmötet
skall anmälas till kretsens styrelse senast 21 dagar före årsmötet. Beträffande förslag till stadgeändring
och upplösning gäller dock vad som föreskrivits i §15 och §16 nedan.

§ 15. Överklagande
4H-klubb eller annan ansluten organisation, som inte nöjer sig med av kretsstyrelsen eller kretsens
årsmöte fattat beslut, kan överklaga beslutet hos länsförbundsstyrelsen eller hos riksförbundsstyrelsen.
Vad länsförbundsstyrelsen eller, om så krävs, riksförbundsstyrelsen slutgiltigt beslutar i ärendet skall
gälla.
Riksförbundet kan överklaga kretsens beslut. Vad riksförbundet beslutar i ärendet ska gälla. Om
kretsen inte är nöjd med riksförbundets beslut, kan detta överklagas hos förtroenderådet. Vad
förtroenderådet beslutar i ärendet skall slutligen gälla.

§ 16. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall för att vara giltig antas med två tredjedelar av antalet avgivna röster vid
två på varandra med minst tre månaders mellanrum följande riksstämmor, varav en ordinarie, eller vid
två med minst tre månaders mellanrum hållna kretsmöten, varav ett årsmöte. Förslag till ändring skall
skriftligen ingivas till respektive styrelse minst en månad före det tillfälle där det först önskas
behandlat. Av krets beslutad stadgeändring skall för att bli gällande godkännas av
riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 4H.
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§ 17. Upplösning
Förslag om 4H-kretsens upplösning får framläggas endast på årsmöte och skall skriftligen insändas till
kretsstyrelsen senast tre månader före årsmötet. En 4H-krets kan dock inte upplösas så länge minst 3
klubbar eller anslutna organisationer vägrar godkänna upplösning av 4H-krets. Beslut om upplösning
måste för att vinna giltighet bekräftas av ytterligare ett möte, som skall hållas tidigast inom tre
månader och senast inom sex månader, räknat från dagen för årsmötet. Beslutar årsmötet slutgiltigt om
4H-kretsens upplösning skall 4H-kretsens tillgångar överlämnas till länsförbundet av Sveriges 4H,
eller om sådant saknas, till Riksförbundet Sveriges 4H.
Särskilt stadgande: Om 4H-krets under en period av tre år har mindre än tre medlemmar enl § 4 har
länsförbundsstyrelsen eller, om sådan ej finnes, länsförbundsstyrelsen rätt att upplösa 4H-kretsen samt
besluta om tillgångarnas förvaltning.
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Stadgar för 4H-klubb
§ 1. Firma
4H-klubbens namn (firma) är____________________________________________________
(ortens namn och/eller ett djur- och/eller växtnamn och/eller verksamhet i kombination med 4Hklubb).

§ 2. Säte
4H-klubbens styrelse har sitt säte ___________________________________(kommun eller ortnamn).

§ 3. Uppgift
4H-klubben är ansluten till Riksförbundet Sveriges 4H och det länsförbund/distrikt av 4H inom vars
verksamhetsområde 4H-klubben arbetar.
4H-klubbens uppgift är att arbeta enligt de stadgar och arbetsprogram som riksförbund och
länsförbund/distrikt fastställt.
4H-klubb skall årligen redovisa sin verksamhet till riksförbundet. 4H-klubb med anställd personal,
ansvar för drift av 4H-gård eller andra större ekonomiska åtaganden skall årligen redovisa sin ekonomi
till riksförbundet.
4H-klubben skall rätta sig efter riksförbundets beslut, dock äger riksförbundsstyrelsen ej rätt att ändra
skrivningar i motioner eller val av ombud och förtroendevalda.

§ 4. Medlem
Till medlem i klubben antas ungdomar företrädesvis i åldern 6-25 år, som godkänner klubbens stadga.

§ 5. Årsavgift
Klubbens årsmöte bestämmer storleken på klubbens årsavgift året före för vilken avgiften gäller.
Medlem i 4H-klubb ska senast den 15 februari varje år, eller när det gäller ny medlem, vid dennes
anslutning till klubben, erlägga en avgift som skall vara så stor att den täcker klubbens årsavgift samt
årsavgifter som ska tillföras kretsen, länsförbundet/distriktet respektive riksförbundet. Dock gäller att
ny medlem som ansluter sig efter den 1 oktober erlägger avgift som även gäller för nästkommande år.
Särskilt stadgande: Dock gäller att medlem som redan är ansluten till annan 4H-klubb kan inneha
gästmedlemskap i klubben. Gästmedlem erlägger då endast gästmedlemskapsavgift. Om inte klubben
beslutat annorlunda är gästmedlemskapsavgiften lika stor som klubbens del av ordinarie
medlemsavgift. Gästmedlemskapet får dock aldrig vara gratis.

§ 6. Uteslutning
Bryter medlem mot stadgarna eller uppträder så, att 4H-rörelsens anseende och intressen skadas, kan
klubbstyrelsen meddela skriftlig varning. Rättar sig medlem inte efter denna varning, kan
klubbstyrelsen begära hos länsförbundet av 4H att få utesluta medlemmen. Om länsförbundets styrelse
skriftligen godkänner denna begäran får klubbstyrelsen utesluta medlemmen.

§ 7. Organ
Klubben fungerar som förening genom följande organ:
1. Årsmötet
2. Styrelsen
3. Revisionen.
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§ 8. Styrelse
Klubbstyrelsen skall bestå av minst 3 personer, ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella
ytterligare ledamöter, valda av klubbens årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Styrelseledamöter, valda av årsmötet skall vara medlemmar i 4H. Klubben
kan på årsmötet utse en eller flera klubbledare inom eller utom klubbstyrelsen. Länsförbundsstyrelsen
kan uppmana klubben att utse klubbledare och/eller styrelseledamot, som är över 18 år, om ingen av
klubbstyrelseledamöterna har uppnått denna ålder.
Om 4H-klubben ansvarar för drift av 4H-gård, eller annan anläggning av motsvarande omfång skall
styrelsen bestå av minst 5 personer. Om det dessutom finns anställd 4H-gårdsföreståndare eller
motsvarande, skall denne adjungeras till klubbstyrelsen.

§ 9. Jäv
Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket han/hon själv eller hans/hennes
närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av nämnda individer eller på
annat sätt kan anses jävig.

§ 10. Firmateckning
4H-klubbens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser till detta. Länsförbundsstyrelsen har rätt
att uppmana klubb att utse firmatecknare som är över 18 år, om ingen av styrelseledamöterna har
uppnått denna ålder.
För förvärvande, eller inteckning, av fast egendom måste godkännande inhämtas från
Riksförbundsstyrelsen.

§ 11. Räkenskapsår
4H-klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 12. Revisorer
För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning utses av årsmötet för ett år i sänder en
revisor/revisorer jämte eventuell suppleant/suppleanter. Länsförbundsstyrelsen samt
riksförbundsstyrelsen kan kräva revision i klubben.
4H-klubb med anställd personal, ansvar för drift av 4H-gård eller andra större ekonomiska åtaganden
skall, för ett år i sänder, utse två revisorer jämte personliga suppleanter.

§ 13. Årsmöte
Årsmötet hålls senast den 10 mars varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte
skall hållas när detta krävs av antingen 50 % av medlemmarna, klubbens revisorer, klubbstyrelsen,
länsförbundsstyrelsen eller riksförbundsstyrelsen. Kallelse till extra klubbårsmöte skall senast ske 2
veckor innan fastställt datum. Extra klubbårsmöte skall hållas senast 2 månader efter det att skriftlig
framställning inkommit till klubbstyrelsen.
Styrelsens beslut om tid och plats för årsmöte skall meddelas till medlemmarna senast 14 dagar före
mötet.
Övriga möten och aktiviteter ordnas enligt årets arbetsprogram och därutöver enligt styrelsens beslut.
Vid möten inom klubben får beslut endast fattas i de frågor som finns med i kallelsen, om inte ärendet
är en direkt följd av beslut i ärende enligt kallelsen. Nya frågor kan dock få upptas till behandling och
beslut, om minst 3/4 av klubbens medlemmar vid mötet samtycker till detta.
I övrigt avgörs samtliga frågor med enkel röstövervikt, dock med undantag av de i §§ 16 och 17
nämnda. Vid lika antal röster i frågor som avgörs med enkel röstövervikt, har ordföranden utslagsröst,
utom vid personval som skall avgöras genom lottning. Medlem måste vara personligen närvarande vid
mötet för att rösta. Motioner till klubbårsmöte skall vara inkomna senast 21 dagar före utlyst möte.
Vid klubbens årsmöte har styrelseledamöter inte rösträtt i punkterna 6, 7, 8, 9 och 16.
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§ 14. Ärendelista klubbårsmöte
Vid årsmöte förekommer:
1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,
2. Val av protokolljusterare,
3. Fastställande av röstlängd,
4. Godkännande av kallelsen,
5. Fastställande av ärendelista,
6. Styrelsens årsberättelse,
7. Revisorernas berättelse,
8. Fastställande av balansräkning,
9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
10. Beslut om arbetsprogram för klubben,
11. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,
12. Behandling av budget,
a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
c) Beslut om budget för nästkommande år,
13. Val av styrelsefunktionärer enligt §8,
14. Eventuellt val av klubbledare,
15. Val av revisorer enligt §12,
16. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben samt
ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant för dessa (se
dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan).
17. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje påbörjat 10-tal
medlemmar,
18. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,
19. Val av valberedning,
20. Övriga ärenden.

§ 15. 4H-avdelning
Minst 5 medlemmar i 4H-klubb kan besluta om att skapa en avdelning. Samtliga medlemmar i
avdelningen ska ingå i samma moderklubb. Varje år håller avdelningen minst ett medlemsmöte där
varje medlem i avdelningen har en röst. Medlemsmötet är avdelningens beslutande organ.
Verksamheten och antal medlemmar ska vid årets slut redovisas till moderklubb och riksförbund.

§ 16. Överklagande
Klubbstyrelse, klubbledare eller enskild klubbmedlem har rätt att hos styrelsen för länsförbundet av
Sveriges 4H överklaga klubbmötets beslut. Vad styrelsen för länsförbundet beslutar i ärendet skall
gälla. Om klubbstyrelse, klubbledare eller enskild klubbmedlem inte är nöjd med styrelsens för
länsförbundet beslut, kan detta överklagas hos riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 4H.
Vad riksförbundsstyrelsen då beslutar skall slutgiltigt gälla.
Riksförbundet kan överklaga klubbens beslut. Vad riksförbundet beslutar i ärendet ska gälla. Om
kretsen inte är nöjd med riksförbundets beslut, kan detta överklagas hos förtroenderådet. Vad
förtroenderådet beslutar i ärendet skall slutligen gälla.

§ 17. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall för att vara giltig antas med två tredjedelar av antalet avgivna röster vid
två på varandra med minst tre månaders mellanrum följande riksstämmor, varav en ordinarie, eller vid
två med minst tre månaders mellanrum hållna klubbmöten, varav ett årsmöte.
Förslag till ändring skall skriftligen inges till respektive styrelse minst två månader före det tillfälle där
det först önskas behandlat. Av klubb beslutad stadgeändring skall för att bliva gällande godkännas av
riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 4H.
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§ 18. Upplösning
Förslag om 4H-klubbens upplösning får framläggas endast på årsmöte och skall skriftligen insändas
till styrelsen senast två månader före årsmöte. 4H-klubb kan dock inte upplösas, så länge minst 5
medlemmar vägrar godkänna upplösning av klubben.
Beslutar årsmöte slutgiltigt om klubbens upplösning skall klubbens tillgångar överlämnas till
länsförbundet för Sveriges 4H.
Särskilt stadgande: Om klubben ej redovisar minst 5 medlemmar under en period av 3 år, har länsförbundsstyrelsen eller om sådan inte finns, riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 4H, rätt att
upplösa klubben samt besluta om tillgångarnas förvaltning.
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Tillämpningsföreskrifter
Stadgar för 4H-organisationen

Riksförbundsstyrelsen har utfärdat följande tillämpningsföreskrifter till Stadgar för riksförbund,
länsförbund, 4H-krets och 4H-klubb enligt § 21, stadgar för riksförbund.

Generella föreskrifter
Medlem

Medlem är de enskilda personer som erlagt stadgad avgift i klubben, länsförbundet eller riksförbundet.
4H-klubb
Medlem (företrädesvis 7-25 år)
Länsförbund
Riksförbund

Medlem äger rätt att närvara och yttra sig vid riksstämma inom Riksförbundet Sveriges 4H.
Sammanslutning

Skall erlägga stadgeenlig medlemsavgift för varje enskild individ enligt vad som gäller för medlem
ovan.
Anslutning och antagande av sammanslutning, som är partipolitiskt och religiöst obunden och som kan
bidra till förverkligandet av 4H-organisationens syften, eller anslutning till annan sammanslutning
såsom medlem till vilken Riksförbundet Sveriges 4H inte är anslutet, skall för att vinna giltighet
godkännas av riksförbundsstyrelsen.
Anställd

Med begreppet anställd avses genomgående i stadgar för riksförbundet, länsförbund, 4H-krets och 4Hklubb, person som har tillsvidare anställning enligt av riksförbundsstyrelsen tecknat eller godkänt
kollektivavtal.
Ledamot eller suppleant av riksförbundsstyrelsen, länsförbundsstyrelse, kretsstyrelse eller
klubbstyrelse samt ombud till förtroenderådet, som under mandatperioden blir eller befinns vara
anställd enligt ovanstående, skall till berörd enhet avsäga sig uppdraget.
Personligen närvarande

Begreppet ”personligen närvarande”, i stadgarna, ska tolkas som att röstning med fullmakt ej är
tillåten

Stadgar för riksförbundet (R)
R § 6 "Uteslutning"

Som medlem vilken kan uteslutas enligt § 6 avses enskild medlem inom 4H-organisationen. En
skriftlig varning skall meddelas innan uteslutningen slutligen fastställs.
Uteslutning av enskild medlem sker på begäran av länsförbundet.
För uteslutning av medlem krävs således att minst två organisationsled behandlat ärendet.
Riksförbundsstyrelsen har också rätt att upplösa 4H-kretsar och lokala 4H-klubbar om dessa inte
uppfyller stadgarna eller som inte kan godkännas enligt § 7 i riksförbundets stadga. Innan
riksförbundsstyrelsen beslutar om upplösning skall berörd länsförbundsstyrelse höras. Klubb eller
krets bör inte upplösas av riksförbundsstyrelsen om länsförbundsstyrelsen är emot detta.
Länsförbund som inte kan godkännas enligt § 7 i riksförbundets stadgar eller som inte uppfyller
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stadgarna kan upplösas endast genom beslut av riksstämman. Upplösning sker efter förslag från
riksförbundsstyrelsen.
R § 7 "Uppbyggnad"

Riksförbundsstyrelsen har rätt att godkänna självständiga länsförbund om dessa uppfyller kriterierna
för godkännande. Dessa är:
- krav på en fungerande administration
- krav på en fungerande information och service gentemot medlemmar, klubbar och kretsar
- genomföra en ändamålsenlig utbildning
- uppfylla stadgans krav på föreningsmässig verksamhet
- ekonomisk självständighet
Kriterier för en godkänd 4H-krets är

- att det inom verksamhetsområdet finns minst tre godkända 4H-klubbar eller andra
medlemsberättigade sammanslutningar eller att det pga bidragsbestämmelser eller andra
orsaker finns fördelar med att bilda en 4H-krets
- att 4H-kretsen fullföljer sina skyldigheter avseende information och service gentemot sina
medlemmar
- att 4H-kretsen sköter den rapportering som länsförbund och riksförbund föreskriver, såsom
verksamhets- och räkenskapsredovisning
- ekonomisk självständighet
Kriterier för en godkänd 4H-klubb är

- att klubben sköter den rapportering som 4H-krets, länsförbund och riksförbund föreskriver,
såsom årsrapport, medlemsredovisning, aktivitetsstödsrapport
- att klubben fullföljer sina skyldigheter, avseende information och service gentemot sina
medlemmar
- att klubben planerar en bred verksamhet enligt riksförbundets och länsförbundens
verksamhetsplan och stadgar
- att ett rimligt antal klubbmöten där alla medlemmarna ges möjlighet att delta i beslut om
klubbens verksamhet hålles under året
- ekonomisk självständighet.
R § 9 "Styrelse"

Personalrepresentanter jämte suppleanter i riksförbundsstyrelsen utses i enlighet med kollektivavtalet.
I övrigt hänvisas till texten i 2:a stycket under rubriken "Anställd" i de generella föreskrifterna.
R §16 "Stämmoombud"

Länsförbundsstämman skall utse ett ombud till förtroenderådet samt ett ombud per påbörjat 500-tal
medlemmar inom länsförbundet.
Vid beräkningen av antalet ombud för ett länsförbund skall denna göras på det totala medlemsantalet
inom länsförbundet, dvs även medlemmar utanför åldersgruppen 7-25 år.
Förslagsrätt och rösträtt vid riksstämman äger följande rätt till:
1. Riksförbundsstyrelsens ordinarie ledamöter
2. Förtroenderådets ledamöter (1 per länsförbund)
3. Länsförbundens valda ombud (enl. beräkningen 1 per påbörjat 500-tal medlemmar i alla
åldrar).

Stadgar för länsförbund (L)
L § 1 "Länsförbundets firma är X länsförbund av Sveriges 4H."

Denna beteckning skall användas i alla officiella sammanhang då länsförbundet tecknar avtal och i
andra formella handlingar som är juridiskt bindande. Den fullständiga beteckningen bör även anges på
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postgiro- och bankgiroblanketter, etc.
Den förkortade beteckningen "X läns 4H", kan användas som arbetsnamn och i skrifter av mindre
formell karaktär, t ex på kuvert och brevpapper, på reklambroschyrer och -skyltar, i
medlemstidningen, vid intern korrespondens, på visitkort, etc.
L § 6 "Uteslutning"

Länsförbundsstyrelsen har rätt - efter en av länsförbundsstyrelsen meddelad varning - att föreslå
riksförbundsstyrelsen att denna utesluter medlemmen ur länsförbundet.
Medlemmen kan uteslutas på begäran av klubbstyrelse. Godkänner länsförbundsstyrelsen denna
begäran, får klubbstyrelsen utesluta medlemmen ur klubben.
För uteslutning av medlem krävs således att minst två organisationsled behandlat ärendet.
L § 7 "Uppbyggnad"

Länsförbundet är uppbyggt på så sätt att nedanstående kriterier är uppfyllda för att godkännande skall
ske av riksförbundets riksförbundsstyrelse:
- krav på en fungerande administration
- krav på en fungerande information och service gentemot medlemmar, klubbar och kretsar
- genomföra en ändamålsenlig utbildning
- uppfylla stadgans krav på föreningsmässig verksamhet
- ekonomisk självständighet.
L § 9 "Styrelse"

Personalrepresentant jämte suppleant i länsförbundets styrelse utses i enlighet med kollektivavtalet.
I övrigt hänvisas till texten i 2:a stycket under rubriken "Anställd" i de generella föreskrifterna.
L § 16 "Ärendelista länsförbundsstämma"

Länsförbundsstämma har rätt att delegera till länsförbundets styrelse att utse representanter i övriga
organ under punkt 18 i ärendelistan: "Eventuella övriga val".

Stadgar för 4H-krets
4H-kretsen är en enhet inom 4H-organisationen som inte har statusen av att vara ett eget
organisationsled.
Att 4H-kretsen icke är ett organisationsled inom 4H-organisationen, innebär att
- enskild medlem ej kan anslutas till 4H-kretsen
- 4H-kretsen ej äger rätt att utse ombud till länsförbundets stämma.
4H-kretsen har till uppgift att vara ett av Riksförbundet Sveriges 4H godkänt samarbetsorgan för de
4H-klubbar och övriga anslutna organisationer som anslutits till riksförbundet (t ex JUF och FSU) och
som finns inom verksamhetsområdet.
4H-kretsen arbetar genom det länsförbund inom vars område 4H-kretsen verkar.
4H-kretsen har till uppgift att tillvarata 4H-organisationens intressen gentemot kommunala
myndigheter och andra samverkande organisationer/institutioner samt att i övrigt främja 4Horganisationens strävanden och syfte i arbetet med att uppnå målen.
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