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Stadgar 
 

§ 1 Namn och hemvist 
Riksförbundets namn är Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornionlaaksolaiset, STRT, eller översatt 
till andra språk. Nedan kallad förbundet. 
Förbundet har sitt säte i Tornedalen. 
 

§ 2 Förbundets målsättning 
Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornionlaaksolaiset, är en intresseorganisation i språkliga, 
kulturella och samhälleliga frågor.  Förbundet är en intresseorganisation för alla som känner samhörighet 
med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Förbundet som grundades 1981 
är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet är ett språkrör för en ursprunglig inhemsk, språklig och 
kulturell minoritet och utgör regeringens remissinstans i frågor som rör minoriteten. Målsättningen är att 
främja och stärka minoritetens identitet samt språkliga och kulturella utveckling och förankring.  
 

§ 3 Medlemskap 
Medlem kan den bli, fysisk eller juridisk person, som ansluter sig till förbundets målsättning samt erlägger 
fastställd avgift. 
 

§ 4 Medlemsavgift 
Medlemsavgift till förbundet fastställs av årskongressen. 
 

§ 5 Medlemskapets upphörande 
Medlemskapet upphör genom ömsesidig uppsägning eller när medlemsavgiften inte är betald den 30 
april, medlemsskapsåret. Styrelsen äger rätt att interimistiskt utesluta medlem som uppenbart bryter mot 
förbundets målsättning. Årskongressen beslutar om uteslutning. 
 

§ 6 Organisation 
Förbundets verksamhet utövas genom; 
Ordinarie årskongress eller extra årskongress som är förbundets högsta beslutande organ. 
Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan årskongresserna. 
Kansliet har arbetsuppgifter enligt arbetsordning och förbundsstyrelsens beslut. 
Lokalavdelningar har ansvar för verksamheten inom ett geografiskt område. 
Förbundsstyrelsen kan sluta avtal med olika samarbetspartners inom ramen för stadgarna eller enligt 
årskongressens antagna verksamhetsplan. 
 

§ 7 Lokalavdelning 
Lokalavdelning utarbetar stadgar för sin verksamhet inom ramen för förbundets stadgar. 
 

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår 
Verksamhetsår sammanfaller med tiden mellan två ordinarie årskongresser. Räkenskapsår följer 
kalenderår. 
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§ 9 Årskongress/motioner 
Årskongress är ordinarie eller extra. 
Ordinarie årskongress hålls varje år före april månads utgång. 
Extra årskongress hålls om förbundsstyrelsen, revisorerna eller 25% av medlemmarna så kräver. 
Motioner ska ha inkommit till kansliet senast 1 februari. 
 
Ärenden som ska behandlas vid ordinarie årskongress: 
Justering och fastställande av röstlängd 
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 
Val av mötesordförande 
Anmälan av sekreterare 
Val av två justerare, tillika rösträknare 
Fastställande av dag- och arbetsordning 
Behandling av förbundsstyrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
Behandling av revisorernas berättelse 
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
Behandling av inkomna motioner 
Behandling av styrelsens förslag 
Behandling av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår 
Val av förbundsordförande för en mandatperiod på ett år 
Val av förbundskassör för en mandatperiod på ett år 
Val av minst tre, högst sju styrelseledamöter, varav hälften väljs för en mandatperiod på två år och 
resterande för ett år 
Val av två ersättare till styrelsen för en mandatperiod på ett år 
Val av två revisorer och en ersättare för en mandatperiod på ett år 
Val av valberedning 
Övriga frågor 
 

§ 10 Kallelse till årskongress/extra årskongress 
Förbundsstyrelsen utfärdar kallelse minst fyra veckor före årskongress. 
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, styrelsens behandling av motioner samt valberedningens 
förslag ska finnas tillgängliga på kansliet minst två veckor före årskongress. 
Kallelse till extra årskongress utfärdas av förbundsstyrelsen minst två veckor före extra årskongress. 
Samtidigt utsänds de handlingar som föranlett extra årskongress. 
 

§ 11 Rösträtt 
Rösträtt på årskongress har varje närvarande medlem. Föranmälan bör vara kansliet tillhanda fyra dagar 
före årskongressen för upprättande av röstlängd. Av förbundsstyrelsen inkallad sakkunnig har yttrande- 
och förslagsrätt. 
Omröstning sker öppet utom vid val, då sluten omröstning kan ske, om någon så begär. Mötesordförande 
har utslagsröst, dock inte vid personval, då lotten avgör. 
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§ 12 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen ansvarar inför årskongressen för genomförandet av förbundets mål och verksamhet 
samt förvaltning av dess egendom och medel. 
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, beslutar om firmatecknare samt utser inom eller utom 
sig sekreterare och vid behov arbets- och projektgrupper. 
Förbundsordförande, eller dennes ersättare, är styrelsens sammankallande. 
Förbundsstyrelsen sammanträder när så behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna så begär. 
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Förbundsstyrelsen har ansvaret för årskongress och extra årskongress. 
Ersättarna delges kallelse och protokoll. I övrigt beslutar förbundsordförande om kallelse av ersättarna. 
Anställda i förbundet har rätt att utse en medarbetare att delta på styrelsemöten. 
 

§ 13 Förbundsstyrelsens arbetsformer 
Varje styrelseledamot har en röst. Förbundsordförande har utslagsröst. Adjungerad närvarande har 
yttrande- och förslagsrätt. Röstning sker öppet om inte annat begärs. 
 

§ 14 Valberedning 
Årskongressen utser valberedning, varav en ledamot utses till sammankallande. Nomineringar av 
ledamöter från medlemmar ska vara kansliet tillhanda senast 1 februari. 
 

§ 15 Protokoll 
Protokoll förs vid årskongress, extra årskongress och styrelsemöten. Protokollen, utan bilagor, delges 
intresserade medlemmar. 
 

§ 16 Revisorer 
Revisorerna har att granska förbundets förvaltning och räkenskaper samt avge revisionsberättelse. 
 

§ 17 Ändring av stadgar 
Ändring av stadgar beslutas av två på varandra följande årskongresser, varav den ena är ordinarie. Mindre 
justering av stadgar kan, efter styrelsens yttrande, beslutas med enkel majoritet på ordinarie årskongress. 
 

§ 18 Upplösning 
För upplösning av förbundet fordras trefjärdedels majoritet vid vartdera av två på varandra följande 
ordinarie årskongresser. På den senare av dessa beslutas vad som ska hända med tillgångarna. 
 
 
Reviderad vid digital årskongress 2021-04-24  
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