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§ 1. Namn, ändamål, organisation 
 
1.1. Namn 
Förbundets namn är Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. 
RBU benämns i dessa stadgar förbundet. 
 

1.2. Ändamål 
Förbundet, som arbetar på ideell grund, är en riksomfattande, politiskt och religiöst 
obunden, sammanslutning av medlemsföreningar. 
 

Förbundets ändamål är att verka för att alla barn och unga med rörelsehinder ska ha 
ett fullgott liv med villkor som är likvärdiga med andras. RBU:s målgrupp är barn och 
unga med rörelsehinder samt deras närstående. 
 
RBU verkar genom: 
att förändra attityder i samhället, 
att bevaka, stödja och tillvarata målgruppens behov och rättigheter, 
att främja samhällets insatser för målgruppen, 
att förmedla kunskap och information om målgruppens livsvillkor samt 
att vara en mötesplats för målgruppen för kunskapsutbyte och gemenskap. 
 
Förbundet eftersträvar samarbete med andra organisationer inom och utom Sverige 
som arbetar för ett förverkligande av FN:s konventioner. Förbundet kan vara medlem 
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i nationella och internationella sammanslutningar. Beslut om detta fattas av för-
bundsstyrelsen. 
 
1.3. Säte 
Förbundets styrelse har sitt säte i Stockholm. 
 
1.4. Organisationen 
Förbundet är organiserat i följande juridiska personer:  
Förbund 
Distriktsföreningar* 
 
*Distriktsförening har rätt att bilda lokalförening. 
 

1.5. Beslutande organ 
Förbundets beslutande organ är: 
Kongress 
Förbundsstyrelse 
 
 

§ 2. Medlemskap 
 
2.1. Medlemskap 
Medlemskap i förbundet har den distriktsförening som antar ”Stadgar för distrikts-
förening i RBU”. Varje distriktsförening ska följa RBU:s stadgar och kongressbeslut. 
 
Inträdesansökan från förening prövas och beslutas av förbundsstyrelsen. Om inträ-
desansökan avslås kan detta överklagas till ordinarie kongress. 
 

2.2. Medlemsavgift 
Distriktsföreningen betalar medlemsavgift till förbundet i enlighet med beslut av 
kongress. 
 
2.3 Hedersledamot 
Till hedersledamot i förbundet kan kongressen på förslag av förbundsstyrelsen utse 
person som på ett mycket förtjänstfullt vis främjat förbundets ändamål eller av annan 
anledning bör hedras. 
 

2.4. Utträde  
Distriktsförening som vill utträda ur förbundet ska meddela detta till förbundsstyrelsen. 

 
2.5. Uteslutning 
Uteslutning av distriktsförening beslutas av kongressen. Förbundsstyrelsen kan dock 
för tiden intill nästa kongress suspendera distrikt ur förbundet om distriktet uppen-
bart inte längre uppfyller villkoren för medlemskap, verkar mot förbundet eller på 
annat sätt allvarligt skadar förbundets verksamhet och anseende. 
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§ 3 Kongress 
 
3.1. Ordinarie Kongress 
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. 
 
Ordinarie kongress hålls vart tredje år före maj månads utgång på tid och plats som 
förbundsstyrelsen beslutar. 
 
Förbundsstyrelsen ska skriftligen meddela tid och plats för kongressen till distrikts- 
och lokalföreningar senast tre (3) månader före kongressen. 
 
Förbundsstyrelsen ska senast fyra (4) veckor före kongressen sända förslag till dag-
ordning och samtliga handlingar till kongressens ombud, distrikts- och lokalför-
eningar, förbundets revisorer och förbundets valberedning 
 
3.2. Ombud 
Kongressen utgörs av närvarande ombud. 
 
Distriktsförening har rätt att utse ombud enligt följande: 
10 - 499 medlemmar berättigar till två ombud därefter får ytterligare ett ombud per 
500-tal medlemmar utses. Förbundsstyrelsen har ett ombud. 
 
Antal ombud grundar sig på antal betalande medlemmar per den 31 december året 
före kongressår. Antalet ombud beräknas av förbundet och meddelas distriktsför-
eningarna senast den 1 februari kongressåret. 
 
Föreningen har rätt att för varje ombud utse en ersättare.  
Ledamot av förbundsstyrelsen kan inte vara ombud. 
Varje ombud äger en röst. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.  
Kongressen kan bevilja person närvaro-, yttrande och rösträtt. 
 
Anmälan av ombud ska vara förbundet tillhanda sex veckor före kongressen. 
 
3.3. Yttrande-, förslags- och rösträtt 
Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. 
Ledamot och suppleant av förbundsstyrelsen, valberedning och förbundets revisorer 
har yttrande- och förslagsrätt. 
Tjänsteman vid förbundskansliet har yttranderätt. 
 
3.4. Valbarhet 
Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och suppleanter i förbundsstyrel-
sen, revisorer och revisorssuppleanter samt valberedning väljs vid ordinarie kongress 
för tid till och med nästa ordinarie kongress. 
 
Valbar till förbundsstyrelsen, förtroendemannarevisorer, förtroendemannarevisors-
suppleanter och valberedning är den medlem som är över 18 år. 
 
Ledamot av förbundsstyrelsen kan inte inneha uppdrag som förtroendemannarevi-
sor, förtroendemannarevisorssuppleant eller ingå i förbundets valberedning.  
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Tjänstemän vid RBU:s riksförbund kan inte utses av kongressen till något av 
ovanstående förtroendeuppdrag. 
 
3.5. Beslut 
Kongressen fattar beslut med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa stad-
gar.  
Kongressen fattar beslut genom öppen omröstning. Begärs votering ska denna vara 
öppen, om inte kongressen beslutar annat.  
 
Vid personval ska sluten omröstning ske om någon så begär eller om mötesordföran-
den så bestämmer. Vid sluten omröstning i personval upprättas valsedel med namn 
på samtliga nominerade. 
Vid lika röstetal avgör lotten. 
Beslut om stadgeändring, se § 8. 
 

3.6. Motion 
Distriktsförening kan lämna motion. 

Motion ska ha inkommit från distriktsförening senast den 1 april kongressåret till 
förbundskansliet. 
 
3.7. Ärenden 
Vid ordinarie kongress ska minst följande ärenden behandlas:  

1. Kongressen öppnas 

2. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

3. Fråga om kongressen blivit stadgeenligt kallad 

4. Fastställande av dag- och arbetsordning 

5. Val av mötesfunktionärer 

a) mötesordförande 

b) sekreterare 

c) två protokollsjusterare 

d) två rösträknare 

e) ev. beredande utskott 

6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för kongressperioden 

7. Förbundsstyrelsens rapport angående arbetet med motioner från föregående 

kongress 

8. Förbundsstyrelsens årsredovisningar för kongressperioden 

9. Revisorernas berättelser för kongressperioden 

10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för kongressperioden. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för kongressperioden 

12. Behandling av förslag från förbundsstyrelse och revisorer 

13. Behandling av motioner 

14. Fastställande av distriktsföreningarnas årsavgift för medlemskap i förbundet 

för kommande kongressperiod. 

15. Fastställande av lägsta medlemsavgift/år i distriktsföreningarna för kom-

mande kongressperiod. 

16. Beslut om årsarvode till förtroendevalda för kommande kongressperiod 

17. Beslut om handlingsplan för kommande kongressperiod 

18. Information om ekonomisk prognos för kommande kongressperiod 
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19. Val för kommande kongressperiod 

a) förbundsordförande 

b) vice ordförande 

c) sex ordinarie ledamöter 

d) fyra suppleanter 

e) revisionsbyrå (auktoriserad revisor) 

f) ordinarie förtroendevald revisor och en suppleant för denna 

g) tre ordinarie ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande 

h) två suppleanter till valberedningen 

20 Kongressen avslutas 

 
Endast ärenden som upptagits på i förväg utsänd dagordning kan behandlas av kon-

gressen. 

 
3.8. Protokoll 
Protokoll ska föras vid kongress. 
Justerat protokoll ska, inom två månader efter kongress, sändas till ombud vid kon-
gressen, distrikts- och lokalföreningarna, förbundets revisorer och valberedning. 
 
 

§ 4. Extra kongress 
 
4.1. Extra kongress 
Extra kongress ska hållas när förbundsstyrelsen eller ordinarie kongress så beslutar 
eller när minst två tredjedelar av distriktsföreningarna skriftligen begär detta.  
Förbundets revisorer har rätt att, med angivande av skäl, hos förbundsstyrelsen 
skriftligt begära att extra kongress ska hållas. 
 
Kallelse till extra kongress ska sändas till distriktsföreningarna senast två veckor i 
förväg. I kallelsen ska anges den eller de frågor som har föranlett den extra kongres-
sen. Endast den eller de frågor som föranlett kongressen får behandlas.  
 

4.2. Ombud 
Antal ombud vid extra kongress uppgår till det antal som distriktsföreningen skulle 
ha rätt att utse med utgångspunkt från medlemsantalet per den 31 december året före 
det år beslut om extra kongress fattas.  
 
Förbundsstyrelsen kan besluta att extra kongress ska hållas per capsulam.  
I övrigt gäller reglerna för ordinarie kongress i tillämpliga delar även för extra kon-
gress. 
 

4.3. Protokoll 
Protokoll ska föras vid extra kongress. 
 
Justerat protokoll ska, inom två månader efter kongressen, sändas till ombud vid 
kongressen, distrikts- och lokalföreningarna, förbundets revisorer och valberedning. 
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§ 5. Förbundsstyrelse 
 

5.1. Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ. 

Förbundsstyrelsen är solidariskt ansvariga för att förbundets verksamhet organiseras 
effektivt och i enlighet med förbundets ändamål samt för kansliverksamheten och 
förbundets bokföring samt medelsförvaltning.  
Förbundsstyrelsen har i uppdrag att bedriva verksamheten med en stabil ekonomi, 

eftersträva en budget i balans samt varje år presentera beslutad verksamhetsbudget 

för året till distriktsföreningarna samt förtroendevald revisor.  

Förbundsstyrelsen väljs vid ordinarie kongress för tiden intill dess nästa ordinarie 

kongress avslutats. 

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sex ordinarie ledamöter 

och fyra suppleanter. Vid behov kan förbundsstyrelsen inom sig utse en andre vice 

ordförande. Förbundsstyrelsen utser inom sig eventuella funktionärer samt kan till 

sig adjungera ytterligare personer. Adjungerad har yttrande- och förslagsrätt, men 

inte rösträtt. Förbundsstyrelsen kan inom eller utom sig utse utskott för handlägg-

ning av ärende och/eller uppdrag enligt särskild arbetsordning som förbundsstyrel-

sen beslutar.  

Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden 

eller när minst hälften av antalet ordinarie ledamöter begär det. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde ska protokoll föras. Dessa protokoll ska juste-

ras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Förbundsstyrelsen ska sända justerat 

protokoll senast två månader efter sammanträde, till samtliga föreningar, förbundets 

revisorer och valberedning. 

Inom förbundsstyrelsen har varje ledamot en röst. Förbundsstyrelsen är beslutsmäss-

ig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. 

Om ordinarie ledamot ej kan fullfölja sitt uppdrag utan avsäger sig sin plats under 

kongressperioden har förbundsstyrelsen möjlighet att flytta upp suppleant enligt tur-

ordning till den ordinarie förbundsstyrelsen. 

 
5.2. Firmateckningsrätt 
Förbundets firma ska tecknas av två i förening på sätt som förbundsstyrelsen beslu-
tar, dock alltid med minst en av förbundsstyrelsens ledamöter. 
 

5.3. Jäv 
Styrelseledamöter och revisorer ska inte stå i beroendeställning till varandra eller på 
annat sätt vara jävig. Som jäv räknas släktskap eller annan nära privat relation, yr-
kesmässig beroendeställning eller affärsmässig relation. 

 
 

§ 6. Valberedning 
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6.1. Valberedning 
Valberedning väljs av ordinarie kongress. Valberedningen ska bestå av minst tre or-
dinarie ledamöter, varav en ska vara sammankallande, och två suppleanter.  

 
Valberedningens uppdrag är att förbereda personval som ska ske på kommande kon-
gress samt att föreslå arvode för förtroendevalda som kongressen utser. 
 
Inför kongressen ska valberedningen ta emot nomineringar samt vidta övriga nöd-
vändiga förberedelser inför de val som kongressen ska göra. Valberedningen ska på 
den tidpunkt förbundsstyrelsen meddelar till förbundet inkomma med skriftligt för-
slag för de val som kongressen ska göra. 
 
 

§ 7. Räkenskaper och revision 

7.1. Räkenskap och revision 
Förbundets räkenskaper ska föras per kalenderår och ska före den 15 mars årligen 
överlämnas till auktoriserad revisor. Denna ska avge berättelse över revisionen inom 
30 dagar. Slutrevision ska ske senast den 15 april. 
 
7.2. Information till distriktsföreningarna 
Riksförbundets årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse till-
ställs distriktsföreningarna årligen senast den 15 maj. 
 
 

§ 8. Stadgeändringar 
 
8.1. Ändring av stadgan 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av ordinarie eller extra kongress med 
två tredjedels majoritet. Stadgeändring träder i kraft omedelbart efter beslut, dock 
med undantag av §§ 1–2 och 9–10. 
 
För ändring av §§ 1–2 och 9 och 10 gäller att beslut måste fattas med minst två tred-
jedels majoritet av två på varandra följande ordinarie kongresser. Sådant beslut trä-
der i kraft i samband med den andra kongressen. Detta beslut kan inte upphävas eller 
ändras av extra kongress. 
 
 

§ 9 Upplösning 
 
9.1. Upplösning 
Förbundet kan upplösas genom beslut av två på varandra följande ordinarie kongres-
ser. För beslut krävs två tredjedels majoritet på båda kongresserna. 
 
Förbundets tillgångar ska, sedan skulderna betalats, fördelas mellan distrikten i pro-
portion till dess medlemsantal. Medlemsantalet beräknas per den 31/12 året före den 
kongress som först beslutar om upplösning. 
 
Vid upplösning ska förbundets tillgångar, sedan skulderna betalats, disponeras på 
sätt som överensstämmer med förbundets ändamål, enligt vad som anges i dessa 
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stadgar. Enskild medlem i distriktsförening kan inte göra anspråk på förbundets till-
gångar. 
 
 

§ 10. Övriga bestämmelser 
 
10.1. Förbundets varumärke 
Förbundet ska ha ett registrerat varumärke, logotyp. 
Förbundets samtliga organ ska använda den grafiska profilen och logotyp såsom 
kännetecken för RBU och dess verksamhet. 
 
Logotypen får inte utnyttjas i sammanhang eller verksamhet som är oförenligt med 
riksförbundets stadga och policies. 
 
10.2. Förlagsverksamhet 
Förbundsstyrelsen ska utse ansvarig utgivare för de periodiska tidskrifter förbundet 
utger. 
 
10.3. Särskild verksamhet 

För förvaltning av gåvofonds- och stiftelsemedel, uppförande och förvaltning av fast 
egendom eller annan särskild verksamhet som gynnar förbundets ändamål enligt § 2, 
kan förbundsstyrelsen bilda särskilda associationer. 
 
Företrädare i dessa associationer utses av förbundsstyrelsen. 
 

 


