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Korrespondent eller korrektur? 
Stadgarna är ett av de viktigaste dokumenten i vårt förbund. Därför är det också viktigt att 
dokumentet har korrekt stavning och grammatik. Antagligen har det slarvats med en extra 
genomläsning av stadgarna efter de senaste revideringarna, vilket har resulterat i ett antal språkfel. 
För att vara på den säkra sidan vill vi i stadgekommittén åtgärda dessa språkliga fel så att de inte 
överses ytterligare en gång. 
 

Stadgekommittén föreslår kongressen: 
Att under §1 Förbundets namn och målsättning, på rad tre, ersätta “arbetarklassen organisering” 
med “arbetarklassens organisering” 
Att under §5 Distrikt Moment 15, ersätta “extra årskonferensen” med “extra årskonferens” 
Att under §5 Distrikt Moment 15, ersätta “kallelse till extra årskonferensen” med “kallelse till extra 
årskonferens”  

 
Gör stadgarna lättförståeliga 
Stadgarna är ett dokument med en del svåra begrepp och termer. Dessa termer är ibland 
nödvändiga men när de kan förenklas tycker vi att det finns syfte i det. Stadgarna tjänar på att 
förstås av så många som möjligt så att de kan användas i praktiken. 

Vi vill därför ändra språket på några stadgar, endast för att göra dem lite mer lättförståeliga. 

Stadgekommittén föreslår kongressen: 
Att under §6 Distriktsstyrelse Moment 1, ersätta ”Distriktsstyrelsen är inför årskonferensen 
ansvarig för distriktets verksamhet och ekonomi” med ”Distriktsstyrelsen är mellan 
årskonferenserna ansvarig för distriktets verksamhet och ekonomi” 
Att under §4 Klubb Moment 14, ersätta “tillställas” med “lämnas till” 
Att under §12 Stadgar Moment 2, ersätta ”Kongressbeslut i stadgefrågor träder omedelbart i kraft, 
förutom ändringar i §7 Moment 3 och 20, §14 Moment 3 och §12 som måste beslutas av två på 
varandra följande kongresser.” med ”Kongressbeslut i stadgefrågor träder omedelbart i kraft, 
förutom ändringar i §7 Moment 3 och 20, samtliga moment i §12, samt §14 Moment 3 som måste 
beslutas av två på varandra följande kongresser.” 
 

There’s something rotten in the state of Moment 7  
Det är något som är tokigt med §5 Moment 8 och §7 Moment 5. Dessa moment hanterar ombud 
till årskonferens respektive kongress. I momenten nämns det att ombudsfördelningen ska grunda 
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sig på medlemsantal, men att varje klubb eller distrikt, beroende på vilken paragraf det gäller, har 
olika grundmandat  i enlighet med §2 Moment 7. När man väl tittar på §2 Moment 7, som dessa 
moment hänvisar till, handlar det momentet om suppleanter, dess inträdesordning, att 
förtroendeposter kan väljas med acklamation samt att det i förbundet endast går att ställa upp till 
ordinarie uppdrag. Fundersamma över vilken del av momentet man syftar på och varför man 
skulle hänvisa till någon av delarna alls, har vi i stadgekommittén upptäckt att det nog har blivit 
ett fel. Det är nämligen lite märkligt att hänvisa till ett moment som har med helt andra saker att 
göra. Tittar man däremot på momentet efter, alltså §2 Moment 8, handlar det om att 
ombudsfördelning som baseras på medlemsantal ska ske enligt uddatalsmetoden. Detta är mycket 
rimligare att hänvisa till då det tydligt ger en grund på hur ombudsfördelningen ska se ut.  

Antagligen har det tidigare skett en revidering av stadgarna vilket har gjort att §2 Moment 8 flyttats 
ner. Då har inte §5 Moment 8 eller §7 Moment 5 ändrats för att stämma överens med vart det nya 
momentet ligger och refererar därmed till fel moment.  

Sedan kan frågan ställas varför denna hänvisning inte står under momentet som hanterar ombud 
till riksting. Under §9 Moment 7 står det endast att förbundsstyrelsen fastställer 
ombudsfördelningen till rikstinget baserat på distriktens medlemsantal, och att varje distrikt har 
ett grundmandat. Det står ingenting om att ha uddatalsmetoden som grund. Vi tycker att val av 
ombud ska ha samma grund oavsett om det är till kongress, riksting eller årskonferens.  

Vi vill i detta förslag ersätta “§2 Moment 7” med “§2 Moment 8” på två ställen, under §5 Distrikt 
och under §7 Kongress. Vi vill också föra in denna skrivning i §9 Riksting, Moment 7, men detta 
tillägg kommer i ett senare yrkande som behandlar hela §9 Moment 7. 

Stadgekommittén föreslår kongressen: 
Att under §5 Distrikt Moment 8, ersätta “§2 Moment 7” med “§2 Moment 8”. 
Att under §7 Kongress Moment 5, ersätta “§2 Moment 7” med “§2 Moment 8”. 
 

Fick alla mitt brev i tid? 
Hur vi kallar till möten i förbundet har de senaste åren varit föremål för diskussion. Förra 
kongressen hade vi en produktiv och utvecklande diskussion om innebörden av ordet “tillhanda” 
som förekommer hela 14 gånger i stadgarna. Diskussionen kommer ur en osäkerhet i vad stadgan 
kräver att distriktsstyrelsen gör för att kalla till en distriktsårskonferens samt en vilja att förtydliga 
det. Stadgekommittén har diskuterat frågan under kongressperioden och vi håller med kongressen 
om att det är bra att hur kallelsen når alla medlemmar är oviktigt så länge den kommer fram. För 
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att hjälpa styrelser att förstå stadgarna har vi därför också tagit fram och skickat ut en handbok 
med tips och tricks som utvecklar innebörden av “tillhanda”. 

“Tillhanda” är kanske fortfarande ett svårt ord i stadgarna, och formuleringen är medvetet otydligt. 
“Tillhanda” betyder att det som ska skickas ut, till exempel en kallelse till ett möte, ska tas emot 
och nå berörd part inom en viss tid. Detta för att mötesinformation och underlag ska kunna läsas 
igenom i god tid. Det är viktigt att medlemmar har ordentligt med tid att motionera på 
dokumentförslag oberoende var i landet de bor, och det är viktigt att styrelser har en viss mängd 
tid att kunna förbereda motionssvar. Hur kallelser skickas är mindre viktigt än att den kommer 
fram och att den kommer fram i tid. 

I tre moment finns istället det omvända perspektivet, att något ska skickas ut senast en viss 
tidpunkt istället för att tas emot en viss tidpunkt. Vi vill att stadgarna ska vara lättförståeliga och 
så enhetliga som möjligt och föreslår därför att ändra till ett mottagarperspektiv. Detta förslag 
innebär också att innebörden av stadgarna ändras. Istället för att kallelsen ska skickas ut en viss 
tid, ska kallelsen vara medlemmarna tillhanda den tiden. 

Stadgekommittén föreslår kongressen: 
Att under §7 Kongress Moment 3, ersätta “Kallelse till kongress ska sändas ut till distrikten och 
klubbarna minst fem månader före kongressen.” med “Kallelse till kongress ska vara klubbar och 
distrikt tillhanda senast fem månader före kongress.” 
Att under §7 Kongress Moment 8, ersätta “tillställas distrikt och klubbar” med “vara distrikt och 
klubbar tillhanda” 
Att under §7 Kongress Moment 20, ersätta “Kallelse till extra kongress ska sändas ut till alla 
klubbar och distrikt minst två månader innan den extra kongressen.” med “Kallelse till extra 
kongress ska vara klubbar och distrikt tillhanda senast två månader före extra kongress.” 
Att under §9 Riksting Moment 1, ersätta “Kallelse till riksting ska sändas ut fem månader före 
riksting. Kallelsen ska sändas till klubbar och distrikt.” med “Kallelse till riksting ska vara klubbar 
och distrikt tillhanda senast fem månader före riksting.” 
Att under §9 Riksting Moment 5, ersätta “tillställas distrikt och klubbar” med “vara distrikt och 
klubbar tillhanda” 
 

Stadgekommitténs inflytande i stadgefrågor 
Stadgan §8 Förbundsstyrelsen Moment 5 behandlar hur förbundsstyrelsen ska hantera tvister om 
hur stadgarna ska tolkas. I nuläget innebär stadgan att förbundsstyrelsen ska fatta beslut i 
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stadgetolkningsfrågan efter förslag från stadgekommittén. Vi tycker det är helt rätt att 
stadgekommittén har denna typ av inflytande på stadgarna då kommittén är vald av kongressen 
att utvärdera stadgarna, diskutera dem samt rådfrågas om dem. Däremot tycker vi stadgan är 
onödigt komplicerad. Vi vill förenkla den men samtidigt bevara innehållet, bland annat genom att 
byta ut “förslag” mot “samråd” som också ger en tydligare bild av hur samarbetet mellan 
stadgekommitté och förbundsstyrelse ser ut.  
 

Stadgekommittén föreslår kongressen: 
Att under §8 Förbundsstyrelsen Moment 4, ersätta ”Förbundsstyrelsen ska vid tvister om hur 
stadgan ska tolkas fatta beslut i stadgetolkningsfrågan efter förslag från stadgekommittén” med 
”Förbundsstyrelsen ska vid tvister om hur stadgarna ska tolkas fatta beslut i samråd med 
stadgekommittén” 
 

Ombudsval 
På förra kongressen beslutades det att ändra i §7 Moment 5 till den nuvarande skrivningen. Syftet 
var att tydliggöra att det är förbundsstyrelsen som beslutar hur ombudsvalen till kongress går till, 
samt att försöka förenkla meningen och göra den mer begriplig. Däremot var det bara ombudsval 
under §7 Kongress som åtgärdades. Vi vill att stadgarna ska vara konsekventa och att alla moment 
som berör ombudsval ska formuleras på samma sätt. 
 
I detta förslag vill vi också under §9 Moment 7 föra in att ombudsfördelning fastställs i enlighet 
med §2 Moment 8. 
 
Stadgekommittén föreslår kongressen: 
Att under §5 Distrikt Moment 8, ersätta ”Ombud till årskonferensen utses i direkta val, efter en 
valordning som fastställs av distriktsstyrelsen.” med ”Ombud till årskonferensen utses genom 
direkta val. Distriktsstyrelsen beslutar och skickar ut hur valen ska gå till i samband med kallelser 
och ombudsfördelning.” 
Att under §9 Risting Moment 2, ersätta “[Rikstinget består av] minst 79 och högst 149 ombud 
utsedda enligt en valordning som förbundsstyrelsen fastställer” med “[Rikstinget består av] valda 
ombud.” 
Att under §9 Riksting Moment 7, ersätta “Förbundsstyrelsen fastställer ombudsfördelningen till 
rikstinget baserat på distriktens medlemsantal, dock har varje distrikt ett grundmandat. Distriktets 
representation bestäms av deras medlemsantal fem månader innan riksting hålls.” med “Ombud 
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till riksting utses genom direkta val. Förbundsstyrelsen beslutar och skickar ut hur valen ska gå till 
i samband med kallelser och ombudsfördelning. Antalet ombud ska uppgå till minst 79 och högst 
149 ombud, dock måste antalet ombud vara ojämnt. Ombudsfördelningen fastställs av 
förbundsstyrelsen baserat på distriktets medlemsantal, i enlighet med §2 Moment 8, dock har varje 
distrikt ett grundmandat. Distriktets representation bestäms av deras medlemsantal fem månader 
innan riksting hålls.” 
 

Arbetsgrupper och utskott 
Under kongressperioden har det uppmärksammats otydligheter i förbundet hur relationen mellan 
styrelser och de utskott eller arbetsgrupper de tillsätter ser ut. Stadgekommittén har fått frågor 
gällande i vilken utsträckning den tillsättande styrelsen kan ta beslut rörande utskotts och 
arbetsgruppers arbete. Det finns idag inga skrivningar i stadgarna som reglerar det här vilket också 
innebär att det är den tillsättande styrelsens arbetsformer och beslut som avgör relationen mellan 
dem och den tillsatta instansen även om det är otydligt. 

Stadgekommittén har under kongressperioden diskuterat och tolkat frågan i de fall vi blivit 
tillfrågade och anser att utskott och arbetsgrupper fungerar som styrelsens förlängda arm. De är 
alltså till för att underlätta respektive styrelse i deras arbete och hjälpa dem genomföra sin 
verksamhet. Utskott och arbetsgrupper kan behandla specifika sakfrågor och ha befogenheter att 
ta egna beslut, men styrelsen som tillsatt dem står över och kan enligt vår tolkning riva upp samt 
ta beslut om utskottets eller arbetsgruppens arbete. De är alltså underställda den styrelse som har 
utsett dem.   
 
Stadgekommittén föreslår kongressen: 
Att föra in ett nytt moment efter §2 Allmänna bestämmelser Moment 8 som lyder: 
”Styrelser kan tillsätta utskott och arbetsgrupper som är underställda styrelsen.” 
 
Vem får min medlemsavgift? 
Det som fastställs i stadgarna kring medlemsavgiften behandlas i bland annat §3 Medlemskap, 
Moment 4 & 5 som beskriver när medlemsavgiften ska vara betalad och hur dess storlek fastställs. 

Det finns idag en otydlighet rörande hur medlemsavgiften ska betalas och förbundets revisorer har 
också kritiserat hur detta har hanterats. Det finns idag en praxis att medlemsavgiften betalas till 
förbundet och att pengarna sedan fördelas ut till distrikten som i sin tur fördelar ut dem till 
klubbarna. Stadgekommittén vill göra det lättare för förbundet att följa stadgarna samt göra det 
tydligt hur betalningen av medlemsavgiften bör ske. 
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Idag betalas medlemsavgiften via eBas. Innan skiftet till eBas kunde medlemsavgiften betalas in på 
många olika sätt, som till exempel kontant eller via SMS. Vi vill inte ändra stadgarna på ett sätt 
som låser eller begränsar förbundet till enskilda lösningar, utan göra det tydligt vart 
medlemsavgiften betalas in. 
 
Stadgekommittén föreslår kongressen: 
 
Att under §3 Medlemskap Moment 5, lägga till “Medlemsavgiften betalas till Ung Vänsters 
förbundsnivå genom av förbundsstyrelsen fastställda metoder.” innan “Förbundsstyrelsen 
fastställer medlemsavgiftens storlek.” 
 

Kom och se på Kom-C 
I §2 Moment 12 står det att alla klubbar och distrikt ska ha sina plusgirokonton anslutna till 
Föreningen KOM-centralkassan. Förr i tiden fanns det en förening som hette Kommunistiska 
centralkassan, vars förkortning är KOM-centralkassan eller KOM-C. Det var en egen förening 
samtidigt som det var förbundets centralkassa där alla klubbars och distrikts plusgiro-konton hade 
stående överföringar som flyttade pengar från distrikt och klubbar till förbundet. 
 
KOM-C finns inte längre som förening och den har inte heller någon styrelse. Nu för tiden har 
Ung Vänster valt att som förbund ha ett eget plusgiro-konto som alla klubbar och distrikt har sina 
respektive plusgiro-konton anslutna till. Alltså precis som KOM-C men utan att involvera en 
annan förening. Dessa konton är fortfarande inställda på stående överföring och töms på pengar 
varje torsdag som går till förbundet. I bokföringen har sedan förbundet koll på hur mycket pengar 
som tillhör distrikten och genomför utbetalningar genom distriktens betalorderblanketter. 
 
Föreningen KOM-centralkassan används inte längre, men tanken och själva sättet att förvalta 
pengar finns fortfarande kvar. Man väljer därför att fortsätta benämna detta system som KOM-
centralkassan eller KOM-C. I stadgarna måste momenten stämma överens med verkligheten. 
Därför vill vi stryka “föreningen KOM-centralkassan” ur stadgarna för att detta inte längre är en 
aktuell skrivelse då föreningen inte finns. Det som finns kvar är ju däremot systemet och sättet att 
göra, vilket innebär att vi istället vill benämna det som “systemet KOM-centralkassan”.  
 
Stadgekommittén föreslår kongressen: 
Att under §2 Moment 12, ersätta “Föreningen KOM- centralkassan” med “systemet KOM-
centralkassan” 


