Stadgar
GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
1 § Namn och uppdrag
I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån
samhällets utmaningar uppmanar vi till engagemang och aktivt medborgarskap, lokalt och globalt.
Utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och demokratiska principer är en ideell,
partipolitiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla utan särskiljning av något slag.
CISV Sweden är en samarbetsorganisation vars medlemmar utgörs av antagna lokalföreningar.
CISV Sweden är en dotterorganisation till CISV International. CISV Sweden ska verka i enlighet med de
principer som antagits av CISV International, samt delta i och genomföra verksamhet inom ramen för de
program som antagits av CISV International.
2 § Organisationens säte
CISV Sweden har sitt säte i Stockholm.
MEDLEMMAR
3 § Antagande av lokalföreningar
Till lokalförening i organisationen kan antas varje ideell förening som tillämpar öppet och frivilligt
medlemskap och som delar, verkar för och bedriver verksamhet i linje med organisationens uppdrag. För
att kunna antas måste en sådan förening ha minst tio medlemmar. Minst tre femtedelar av
medlemmarna bör vara mellan 6 och 25 år gamla.
Lokalförening antas av ordinarie årsmöte. Kan beslut att anta en lokalförening inte vänta får styrelsen
besluta att anta lokalföreningen i väntan på att årsmötet bekräftar beslutet. Vid beslut på årsmöte om
antagande av lokalförening har endast de lokalföreningar rösträtt som var medlemmar i organisationen
vid avslutandet av närmast tidigare ordinarie årsmöte.
4 § Lokalföreningens skyldigheter
Lokalförening ska till organisationen årligen erlägga medlemsavgift. Årsmötet beslutar på förslag från
styrelsen om avgiftens storlek för närmast följande räkenskapsår. Medlemsavgiften ska betalas då
organisationen begär det. Lokalförening som inte betalat avgift efter sådan begäran kan efter beslut av
styrelsen avstängas från all verksamhet till dess avgiften erlagts.
Lokalförening ska anta stadgar. Ändras lokalföreningens stadgar ska detta meddelas styrelsen. För det
fall lokalföreningen inte använder av organisationen antagen normalstadga ska motiven för gjorda
avsteg redovisas för styrelsen.
Lokalförening ska senast en månad efter att lokalföreningen hållit ordinarie årsmöte inkomma till
organisationen med verksamhetsberättelse avseende föregående verksamhetsår.
Lokalförening ska föra register över antagna och avförda medlemmar och ska på begäran lämna
uppgifter ur medlemsregistret till organisationen. Lokalföreningen ska också lämna varje annan uppgift
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till organisationen som är av vikt för organisationens verksamhet, utveckling eller säkerhet om detta
begärs av styrelsen.
Lokalförening ska verka för att det i lokalföreningen finns en aktiv juniorgrupp.
5 § Utträde
Anmälan om lokalförenings utträde ur organisationen ska ske skriftligen till styrelsen och bekräftas
genom beslut på årsmöte.
6 § Uteslutning
Lokalförening som bryter mot organisationens stadgar, mot av organisationen eller dess styrelse i
stadgeenlig ordning fattade beslut, ej fullgör betalningsskyldighet mot organisationen eller i övrigt
handlar på ett sådant sätt att organisationen riskerar att skadas eller organisationens ändamål och
intressen motarbetas, kan uteslutas ur organisationen.
Lokalförening kan också uteslutas om den inte bedriver verksamhet, inte fullgör sina skyldigheter att
lämna information enligt 4 § eller inte längre uppfyller de krav som ställs i 3 § för antagande av
lokalförening.
Beslut om uteslutning fattas av ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet efter förslag från styrelsen. Kan
beslutet inte vänta får styrelsen besluta att utesluta lokalförening i väntan på att årsmötet bekräftar
beslutet.
LEDNING OCH FÖRVALTNING
7 § Verksamhets- och räkenskapsår
Organisationens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december.
8 § Styrelsens sammansättning och funktion
Mellan årsmöten leds organisationens förvaltning, verksamhet, kommittéarbete och övriga
angelägenheter av styrelsen. Styrelsen fattar beslut i alla frågor som inte ska fattas på årsmöte. Styrelsen
kan fatta beslut om att anställa eller arvodera personal eller, om generalsekreterare är utsedd, delegera
sådant beslut till generalsekreteraren.
Styrelsen utgörs av 7–9 ledamöter, varav minst en ledamot bör vara under 26 år gammal och minst en
över 26 år gammal och ledamöterna totalt är medlemmar i minst två lokalföreningar. En ska vara
ordförande, två vice ordföranden, en ekonomiansvarig och en organisationens representant gentemot
CISV International. Två av ledamöterna samt en suppleant för dessa ska vara utsedda av juniorernas
årsmöte.
Ledamöter utsedda av juniorernas årsmöte utses för tiden från ordinarie årsmötes avslutande och intill
slutet av det ordinarie årsmöte som hålls två år därefter, och kan därefter inte åter utses av juniorernas
årsmöte. Suppleant för sådan ledamot utses för tiden från ordinarie årsmötes avslutande och intill slutet
av det ordinarie årsmöte som hålls ett år därefter och kan därefter utses av juniorernas årsmöte för
ytterligare ett år, varefter mandattiden (som suppleant) inte kan förlängas ytterligare.
Ledamöter som inte är utsedda av juniorernas årsmöte och inte är organisationens representant
gentemot CISV International väljs av årsmötet för tiden från årsmötes avslutande och intill slutet av det
ordinarie årsmöte som hålls två år därefter. Ledamoten kan därefter omväljas av årsmötet för ytterligare
två år vid två på varandra följande tillfällen, varefter mandattiden inte kan förlängas ytterligare förrän
tidigast två år därefter.
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Organisationens representant gentemot CISV International väljs av årsmötet för tiden från årsmötes
avslutande och intill slutet av den tredje månaden som följer det ordinarie årsmöte som hålls tre år
därefter. Ledamoten kan därefter ej omväljas till organisationens representant gentemot CISV
International, men kan i övrigt väljas av årsmötet till ledamot i styrelsen för ytterligare två år vid två på
varandra följande tillfällen, varefter mandattiden inte kan förlängas ytterligare förrän tidigast två år
därefter.
Ledamot som valts för att fylla vakans som uppstått under en pågående mandatperiod väljs för tiden
fram till den aktuella mandatperiodens utgång. Ledamoten kan därefter omväljas av årsmötet för
ytterligare två år vid tre på varandra följande tillfällen, varefter mandattiden inte kan förlängas
ytterligare förrän tidigast två år därefter.
9 § Styrelsens möten
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse från ordföranden eller då minst två av
styrelsens ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter varav minst en ledamot utsedd av juniorernas årsmöte
eller dess suppleant är närvarande.
Beslut vid styrelsesammanträden fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder. Beslut som inte kan vänta till nästkommande sammanträde får fattas per e-post.
Protokoll från styrelsens möten ska senast två veckor efter att det justerats göras tillgängligt för
lokalföreningarna.
10 § Tecknande av firma
Organisationens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.
11 § Revision
För granskning av organisationens räkenskaper, verksamhet och förvaltningen i övrigt utser ordinarie
årsmöte två revisorer, varav en ska vara auktoriserad och en ska vara medlem i en lokalförening. För
respektive revisor ska utses en (1) suppleant. Av revisor och suppleant som är medlem i en lokalförening
bör en vara under 26 år. Revisorer och suppleanter väljs för tiden från årsmötes avslutande och intill
slutet av nästkommande ordinarie årsmöte.
Revisorerna äger rätt att utfå alla handlingar från såväl CISV Sweden som CISV Swedens lokalföreningar
samt besöka möten och verksamhet i den mån revisorerna bedömer det nödvändigt för att utföra
granskningen.
Revisorerna ska årligen avlämna rapport över det gångna året till årsmötet.
Årsmötet fattar beslut om särskild budget för revisorernas arbete.
12 § Valberedning
För beredning av de personval som ska genomföras under tiden fram till och med nästkommande
ordinarie årsmöte utser årsmötet en valberedning. Valberedningen bör bestå av minst tre och högst fem
ledamöter, varav minst en ledamot ska vara under 26 år gammal och minst en över 26 år gammal och
ledamöterna totalt är medlemmar i minst två lokalföreningar. Valberedningen utser inom sig en
ordförande. Valberedningen väljs för tiden från årsmötes avslutande och intill slutet av nästkommande
ordinarie årsmöte.
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Valberedningen ska till årsmötet lämna förslag på val till styrelseledamöter, kommittéledamöter,
revisorer, valberedning och årsmötesfunktionärer. Förslaget ska utsändas till dem som erhållit kallelse
till mötet senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte.
Varje medlem i en lokalförening äger rätt att lämna förslag på kandidater till valberedningen.
Valberedningen äger därutöver rätt att själva nominera kandidater. Valberedningen ska inhämta
synpunkter från samtliga lokalföreningar.
Årsmötet fattar beslut om särskild budget för valberedningens arbete.
13 § Kommittéer
För genomförandet av organisationens verksamhet tillsätter årsmötet kommittéer och utser
kommittéledamöter. En kommitté bör bestå av tre till fem ledamöter, varav en är ordförande, samt minst
en ledamot är under 26 år gammal och minst en är över 26 år gammal och ledamöterna totalt är
medlemmar i minst två lokalföreningar.
Varje kommitté ska senast vid det datum styrelsen beslutar inkomma till styrelsen med
verksamhetsrapport för det gångna verksamhetsåret samt förslag till arbetsplan för nästkommande
verksamhetsår.
ÅRSMÖTE
14 § Ordinarie och extra årsmöte
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen under mars månad på den ort styrelsen beslutar. Extra årsmöte ska
hållas på den ort styrelsen beslutar senast sex veckor från det att styrelsen, revisorerna eller minst
hälften av lokalföreningarna begärt det.
15 § Juniorernas årsmöte
Lokalföreningarnas juniorgrupper utgör tillsammans organisationens juniorverksamhet.
Juniorernas årsmöte är juniorverksamhetens högsta beslutande organ. Juniorernas ordinarie årsmöten
ska hållas årligen, varav det första ska hållas tidigast fyra veckor före ordinarie årsmöte och det andra ska
hållas under det andra kalenderhalvåret. Juniorernas extra årsmöte ska hållas efter beslut av de
nationella juniorrepresentanterna eller senast sex veckor från det att minst hälften av lokalföreningarnas
juniorgrupper begärt det.
Kallelse med tid och plats för juniorernas årsmöte ska utfärdas av de nationella juniorrepresentanterna
till lokalföreningarnas juniorgrupper senast fyra veckor före mötet.
Juniorernas andra ordinarie årsmöte utser, enligt 8 §, två ledamöter och en suppleant för dessa till
styrelsen. Juniorernas andra ordinarie årsmöte utser därutöver två nationella juniorrepresentanter för
tiden från det årsmötets avslutande och intill slutet av juniorernas andra ordinarie årsmöte som hålls två
år därefter. Dessa kan därefter inte åter utses till nationella juniorrepresentanter. Suppleant för
nationella juniorrepresentanter utses för tiden från juniorernas andra ordinarie årsmötes avslutande och
intill slutet av juniorernas andra ordinarie årsmöte som hålls ett år därefter. Dessa kan därefter utses av
juniorernas årsmöte för ytterligare ett år, varefter mandattiden (som suppleant) inte kan förlängas
ytterligare. Nationell juniorrepresentant eller suppleant för sådan som utsetts för att fylla vakans som
uppstått under en pågående mandatperiod påverkas inte av mandattidsbegränsningarna.
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Som juniorrepresentant kan man enbart vara utsedd till en post vald av juniorernas årsmöte.
Juniorrepresentanter och ledamöter valda av juniorernas årsmöte ska vara under 26 år gamla det år de
avslutar sitt uppdrag.
Beslut vid juniorernas årsmöte fattas med enkel majoritet där ett ombud för varje lokalförenings
juniorgrupp har en (1) röst. Ombud på juniorernas årsmöte ska vara under 26 år gamla.
Årsmötet fattar beslut om särskild budget för juniorernas årsmöte och juniorverksamheten.
16 § Kallelse och handlingar
Kallelse till årsmöte med angivande av tid och plats för mötet samt preliminär dagordning ska utsändas
skriftligen till lokalföreningarna, lokala juniorrepresentanterna, nationella juniorrepresentanterna,
revisorerna, valberedningen, kommittéerna och hedersledamöterna senast åtta veckor före ordinarie
årsmöte och senast fyra veckor före extra årsmöte.
Dagordning och samtliga handlingar i ärenden som ska behandlas på årsmötet, inklusive
lokalföreningarnas motioner, ska göras tillgängliga för dem som erhållit kallelse till mötet senast fyra
veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte, med undantag för motioner
inkomna från de nationella juniorrepresentanterna i enlighet med 17 § vilka ska göras tillgängliga senast
dagen efter de inkommit till styrelsen.
17 § Ärenden på årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
b. Fastställande av revisorernas berättelse över föregående verksamhets- och räkenskapsår,
c. Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår samt beslut om
disposition av vinst eller förlust,
d. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för föregående verksamhets- och räkenskapsår.
e. Beslut om antagande, avförande och uteslutande av lokalföreningar,
f. Personval av styrelseledamöter, valberedning och revisorer,
g. Anmälan av ledamöter till styrelsen valda av juniorernas årsmöte,
h. Anmälan av juniorrepresentanter valda av juniorernas årsmöte,
i. Fastställande av verksamhetsplan, kommittéer och budget för innevarande verksamhets- och
räkenskapsår, samt
j. I förekommande fall beslut i motioner som anmälts till styrelsen i stadgeenlig tid.
Vid extra årsmöte ska de ärenden behandlas som anmälts i kallelsen till mötet jämte beslut i motioner
som anmälts till styrelsen i stadgeenlig tid.
En motion har inkommit i stadgeenlig tid om den anmälts till styrelsen senast sex veckor före ordinarie
årsmöte eller tre veckor före extra årsmöte. Motioner som anmälts för sent behandlas av årsmötet i mån
av tid efter att behandling av övriga ärenden skett och i den ordning de inkommit.
Motion om ändring av stadgan eller upplösning av organisationen får endast tas upp till behandling om
den anmälts i stadgeenlig tid.
Motion som inkommit från de nationella juniorrepresentanterna efter bifall på juniorernas årsmöte,
vilken inte avser ändring av stadgan eller upplösning av organisationen, ska anses inkommen i
stadgeenlig tid om den anmälts till styrelsen senast samma dag som juniorernas årsmöte avslutas och
senast 13 dagar före CISV Swedens ordinarie årsmöte.
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18 § Beslut vid årsmöte
Årsmötet är beslutsmässigt om fler än hälften av lokalföreningarna är närvarande genom ombud och att
Junior Branch är representerad av antingen minst en (1) närvarande nationell juniorrepresentant eller
ombud under 26 år och styrelsens ordförande eller vice ordförande är närvarande. Ombud för Junior
Branch får endast utses vid nödfall.
Beslut fattas, med undantag för beslut om uteslutande av lokalförening, ändring av stadgan och
upplösning av organisationen, med enkel majoritet där varje närvarande lokalförening, samt upp till två
närvarande nationella juniorrepresentanter, har vardera en (1) röst. Röstberättigad kan åta sig att genom
fullmakt utöva rösträtt för en (1) annan röstberättigad. Styrelseledamot och suppleant har ej rösträtt och
kan ej vara ombud för lokalförening.
Vid lika röstetal har organisationens ordförande utslagsröst med undantag för fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen och vid personval.
Personval ska ske slutet om så begärs.
Om inte tillräckligt många kandidater vid ett personval uppnår egen majoritet ska ytterligare valomgång
genomföras för kvarvarande poster. I den ytterligare valomgången deltar de kandidater som, utan att ha
blivit valda i den tidigare valomgången, fått flest röster. Antalet kandidater i den ytterligare valomgången
ska vara en (1) mer än det kvarvarande antalet poster.
STADGAR OCH UPPLÖSNING
19 § Tolkning av stadgarna
Om fråga uppkommer under löpande verksamhetsår kring tolkningen av dessa stadgar ska styrelsen
besluta om en stadgetolkning. Under pågående årsmöte beslutar årsmötet om stadgetolkning på förslag
från årsmötesordföranden.
20 § Avsteg från stadgan
Avsteg från stadgan kan göras för viss sak och visst tillfälle. Vid sådant beslut ska två nationella
juniorrepresentanter likställas med fullvärdiga medlemmar.
21 § Ändring av stadgarna
Ändring av eller tillägg till stadgarna sker om förslag därom biträds av samtliga närvarande
röstberättigade vid ett årsmöte eller av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade vid två på
varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte och kallelse till det andra årsmötet
utsänds först efter det första årsmötets avslutande.
Sker förändring av stadgan ska ny stadga översättas och skickas till CISV International.
22 § Upplösning
Upplösning av organisationen sker om förslag därom biträds av minst två tredjedelar av närvarande
röstberättigade vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Vid beslut om upplösning av organisationen ska vad som återstår av dess tillgångar efter betalning av
skulder fördelas till annan förening som utgör CISVs svenska organisation eller, om någon sådan förening
inte finns, till CISV International.
Slut på stadgar, totalt 22 paragrafer.
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Tidigare version av stadgarna antogs 7 mars 2009.
§ 15 ändrad 26 mars 2011.
§§ 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22 ändrade 30 mars 2014.
§§ 16 och 17 ändrade 12 mars 2017.
Redaktionella ändringar i §4, §15 och §17 på årsmöte 10–11 mars 2018.
§ 1 ändrad på årsmöte 9–10 mars 2019.
§ 8 ändrad på årsmöte 7–8 mars 2020.
§ 18 ändrad på extra årsmöte 4 oktober 2020.

Stadgarna antagna och gällande från 4 oktober 2020.

